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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  
 

 الزراعیة وذلك  والمحاصیل الطبیعیة النباتات على تنوعذلك ساعد  ؛  لقد وھب اهللا الوطن العربى مناخُا متنوعُا
 . حتى تتكامل الدول العربیة فیما بینھا

  :العوامل املؤثرة ىف مناخ الوطن العرىب 
  : الموقع بالنسبة لدوائر العرض  .١

 یؤثر الموقع بالنسبة لدوائر العرض في المناخ حیث : 
  شماًال وجنوبًا دائرة االستواء  نا عنتنخفض كلما ابتعدو ترتفع درجة الحرارة عند دائرة االستواء .  
  فقد أدى ذلك إلى شماًال  ٣٧ ٣٠ْجنوبًا و  ٢ عرض دائرتي ینى یمتد بالعرب الوطن بما أن: 

 الحارةالمداریة المنطقة  تقع في الوطن العربي مساحة معظم . 
 ة عتدلة الدفیئتقع في نطاق المنطقة الم الشمالیة األطراف. 

 

 : المسطحات المائیة القرب أو البعد عن  .٢
 حیث نجد أن ھناك  فى المناخ القرب أو البعد عن المسطحات المائیة  ؤثری:  

  الساحلية املناطق
 بحار، محیطات ( المسطحات المائیة  على ھى المناطق المطلة. ( 
  تتمیز بالمناخ المعتدل. 
  لبنان ( بیروت ، ) مصر ( اإلسكندریة : من المدن الساحلیة (.  

  الداخلية املناطق
  ) القارية (

 ومن أمثلتھا المناطق الصحراویة  المسطحات المائیة  عن ھى المناطق البعیدة. 
 في فصل الصیف وانخفاضھا فى الشتاء  الحرارة درجة بـارتفاع تتمیز. 
  مصر (  بنى سویف، ) السعودیة ( الریاض : من المدن القاریة  (.  

 
  : التضاريس  .٣

 

  خ حیث مناالتؤثر التضاریس في :  
  :   اعــاالرتف ــ ـ أ 

 عن متًرا ١٥٠ ارتفعنا ألنھ كلما یوثر االرتفاع فى درجات الحرارة 
   .ة مئوی واحدة درجةبمعدل درجة الحرارة  البحر تنخفض سطح مستوى

 بسبب  الجلید یغطیھا فى الوطن العربي لذلك نجد بعض القمم الجبلیة
 . لبنان جبال مثل الشاھق ھارتفاعا

 

  : اجلبلية الكتل اجتاه ـ ــ  ب
 أن نجد  ر حیثالمط كمیة توزیع الجبلیة في الكتل اتجاه یؤثر : 
 أغزر للمسطحات المائیة المواجھة لجبالا) جوانب ( ح سفو 

 ) .منطقة ظل المطر (   الداخلیة السفوح مطًرا من
  والقادمة من وذلك بسبب اصطدام الریاح المحملة ببخار الماء

المواجھة للبحر فیسقط اإلمطار بینما  لجوانبھذه المسطحات با
؛  )السفوح الداخلیة ( یسود الجفاف فى الجانب اآلخر من الجبل 

 . أطلس جبال ا فىمك
 

 المناخ والنبات الطبیعى فى وطننا العربى  :  الثالثالدرس 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  :  نظم الضغط الجوى   .٤
 یتأثر مناخ الوطن العربي بعدة أنظمة من الضغط الجوى منھا :  

  .منخفض فى الصیف الضغط الجوى فوق القارة األسیویة ویكون مرتفعا فى الشتاء و .١
  ) .نسبة لجزر آزور فى المحیط األطلنطي ( الضغط المرتفع اآلزورى  .٢
 .منطقة الضغط الجوى المنخفض االستوائي  .٣

 : تأثري أنظمة الضغط اجلوى على مناخ الوطن العرىب 
 ریاح الج وخریؤدى ذلك إلى تتحد منطقة الضغط المرتفع اآلزورى مع منطقة الضغط اآلسیوى و

 .الوطن العربى فى اتجاه ) التجاریة (  شمالیةال
  تؤدى إلى امتداد تائیر الریاح جنوب الوطن العربي حتى منطقة الضغط الجوى المنخفض االستوائي

  .إلى جنوب الوطن العربى لتصل ) التجاریة (  شمالیةال
  : أنواع الرياح الىت ب على الوطن العريب 

  سم ألنھا تغیر اتجاھھا سمیت بھذا اال: الریاح الغربیة العكسیة. 
 سمیت بھذا االسم ألنھ كان یستفاد منھا فى تسییر السفن الشراعیة المستخدمة في التجارة قدیمًا : الریاح التجاریة . 

  : األقاليم املناخيـة بالوطن العرىب 
 ى وھ مناخیة أقالیم أربعة إلى العربي الوطن ینقسم:  

 .دارى اإلقلیم الم. ٣  .البحر المتوسط  إقلیم .١
  .اإلقلیم الصحرواى  .٢

  :  إقلیم البحر المتوسط .١
  

  عـاملوقـ
 متوسطر الالبح على سواحل المطلة الشمالیة للوطن العربي ى األطرافیمتد ف  .  
  مثل بعض أجزاء من مصر ولیبیا ولبنان. 
  لبنان ( بیروت ،  ) لیبیا ( طرابلس ،  )مصر(اإلسكندریة : من مدن اإلقلیم( .  

 . ارتفاع درجة الحرارة فى النھار وانخفاضھا لیًال: ـًا صیف   خيةاخلصائص املنا
 الحرارة وتسقط األمطار تعتدل درجات:  شتاًء .  

 جاف صیفًا حار( 
  ) معتدل ممطر شتاًء

عى
طبي

ت ال
لنبا

ا
  

 . تنمو فوق المنحدرات الجبلیة غزیرة المطر مثل جبال أطلس والشام والعراق    عتدلةاملغابات ال
 األرز الذى اتخذتھ لبنان شعارًا لھا ھا البلوط الفلینى ، الصنوبر ،من أھم أشجار .  

 عتدلةامل شائشاحل
  )اإلستبس  (

  تنمو بین إقلیم البحر المتوسط واإلقلیم الصحراوى.  
  تزدھر عقب سقوط المطر شتاءًا ( تزدھر شتاءًا وتجف صیفا( .  
  تربى علیھا األغنام والماعز واألبقار.  

  
  

  

 .مساحة الوطن العربى  من % ٨٠ المناخیة مساحة حیث یشغـل األقالیم أكبر: صحرواى اإلقلیم ال .٢
  
  

 فى معظم دول الوطن العربى  بین إقلیم البحر المتوسط شماًال واإلقلیم المدارى جنوبًایمتد    عـاملوقـ
  السعودیة ( الریاض  :من مدن اإلقلیم. (  

  . خاصة بالنھاررارة مناخ قارى شدید الح:  صیفا   اخلصائص املناخية
 مناخ قارى شدید البرودة شتاءًا خاصة باللیل:  شتاءًا .   

  النبات الطبيعى
  یتنوع حسب كمیة األمطار حیث :  

  تنمو حشائش قصیرة فى المناطق قلیلة المطر  
  فى المناطق نادرة المطر ) كالصبار ، النخیل ، التین الشوكى ( تنمو نباتات شوكیة. 
 الغزالن ،  اإلبل ، الزواحف : یوانات مثل ح اإلقلیم یعیش ب.  
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 على الدرسعامة أسئلة 

 :اإلقلیم المدارى  .٣
  

  عـاملوقـ
  یقع جنوب الوطن العربى ویتمثل فى: 

  جنوب موریتانیا    ■       . السودانجمھوریة معظم . 
 وسط الصومال    ■     . جنوب غرب شبھ الجزیرة العربیة . 

 دان السو(الخرطوم  ، ) الیمن (  صنعاء:  من مدن اإلقلیم (.  

 . ترتفع درجة الحرارة وتسقط األمطار: الصیف    اخلصائص املناخية
   درجة الحرارة ویسود الجفاف تنخفض: الشتاء  

حار ممطر صیفًا  
  بارد جاف شتاءًا 

عى
طبي

ت ال
لنبا

ا
   

  . یكثر بھا أشجار السنط الذى یستخرج منھ الصمغ العربىو تشبھ الغابات االستوائیة ،   املداريةغابات ال

 احلارة شائشاحل

  ) السافانا (

 فى الطول من الجنوب إلى الشمال حسب درجة الحرارة وكمیة المطر  تتدرج. 
 نھا تعتبر حدیقة حیوان طبیعیة حیث یعیش بھا أنواع متعددة من الحیوانات م : 

 األفیال،  الزراف :ثل ألعشاب مآكلة ا .    
  النمور، األسود  : آكلة اللحـوم مثل .  

  

 
  
  

  : أكمل العبارات اآلتیة : السؤال األول   
  .................و   ..................و .................و ................فى مناخ الوطن العربى  المؤثرةمن العوامل  .١
 المنطقة المعتدلة تقع فى ................... ما عدا األجزاء ...... ................المنطقة فى یقع معظم الوطن العربى  .٢
 ................أما الداخلیة فتعرف بالمناطق  ................تتمیز الجھات الساحلیة بالمناخ  .٣
 ................من الجبال التى یغطیھا الجلید بالوطن العربى  .٤
 ..................و  ....................و  ...................یتأثر الوطن العربى بعدة مناطق من الضغط الجوى أھمھا  .٥
 ........................یتعرض شمال الوطن العربى فى الصیف إلى الریاح  .٦
 ................أكبر األقالیم المناخیة اتساعًا  .٧
 ................و  ................تنمو الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلیة مثل  .٨
 ................وأقصى جنوب موریتانیا ینتمى إلى اإلقلیم   ................ لمناخىتنتمى بالد الشام لإلقلیم ا .٩

 ................وتندر باإلقلیم  ................تسقط األمطار الشتویة بإقلیم  .١٠
 ................یستخرج الصمغ العربى من أشجار .١١
 ة من الوطن العربي فى األطراف الشمالی ........................یقع إقلیم  .١٢
 .شعارًا لھا  ................اتخذت لبنان أشجار  .١٣
 فى المنطقة الحارة  ................فى المنطقة المعتدلة وحشائش  ................تنمو حشائش  .١٤
 .....................یسقط المطر على إقلیم البحر المتوسط في فصل  .١٥
 ................... فتنتمي إلقلیم مناخ الریاضأما  ..................تنتمي صنعاء إلقلیم مناخ  .١٦
 ...........................ویستخدم فى  .......................السنط من أشجار الغابات  .١٧
  الصحراوى  اإلقلیم البحر المتوسط و إقلیمبین  ..........................تنمو حشائش .١٨
 ...................و  ................یدة من الحیوانات مثل فى حشائش السافانا أنواع عدتعیش  .١٩
 ................ للغابات الماھوجنىتنتمي أشجار بینما  ................األرز للغابات  تنتمي أشجار .٢٠
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : السؤال الثانى  
 ) الشتاء ــ الصیف ــ الخریف ـــ طوال العام (      ...........صلتسقط األمطار على إقلیم البحر المتوسط في ف .١
 ) الریاض ــ بیروت ــ صنعاء ــ جوبا (                 .................. یتمثل المناخ الصحراوي في مدینة .٢
 )  كردستانــ  وروسطاألحمرــ رالبح ــ أطلس(             ..................جبال  تنمو الغابات المعتدلة على منحدرات .٣
 )ــ الزیتون ــ األرز  السنطالبلوط ــ (          .شعارا لھا  .................. أشجاراتخذت لبنان  .٤
 ) الماھوجنى ــ البلوط ـــ السنط ــ األرز (              ..................الصمغ العربي من أشجار یستخرج .٥
 )  ـــ الماھوجنىزان ال  األرز ــ ــ السنط (             ..................أشجار الغابات المداریة  من .٦
 ) ةالفیل –بل األ –الزراف  –األسود (            ..................الصحراوى اإلقلیممن حیوانات  .٧
  ) االستوائى ــ الصحراوى ــ الموسمى ــ المدارى (       جنوب إقلیم البحر المتوسط . ............یقع إقلیم المناخ  .٨

  

 : أمام العبارات الخاطئة مع التصویب فیما یلى) خطأ(أمام العبارات الصحیحة أو كلمة ) صح(اكتب كلمة : لسؤال الثالث ا
 )  (          .فى المنطقة المداریة الحارة یقع معظم وطننا العربى  .١
 )  (          .یشغل إقلیم البحر المتوسط معظم مساحة الوطن العربى  .٢
 )  (        .األمطار الغزیرة فى فصل الشتاء یتمیز اإلقلیم المدارى بسقوط  .٣
 )  (            .تسمى الحشائش الحارة باسم حشائش السافانا  .٤
 )  (         . تعرف الجھات البعیدة عن المسطحات المائیة بالمناطق القاریة .٥
 )  (       . ا من السفوح الداخلیةقل مطًرأسفوح جبال الشام المواجھة للبحر  .٦
 )  (            .  المدارى تنتمي مدینة اإلسكندریة لإلقلیم .٧
 )  (            . تنمو أشجار الصنوبر على مرتفعات بالد الشام .٨
 )  (      . من الحیوانات أكلة اللحوم التي تعیش في إقلیم األستبس األسود والنمور .٩

 )  (        . تزدھر الحشائش المعتدلة بالوطن العربي في فصل الصیف .١٠
  

   :ر العبارات اآلتیة سبم تف: السؤال الرابع   
  .طى الثلوج قمم بعض الجبال العالیة فى الوطن العربى تغ .١
  .سفوح جبال أطلس المواجھة للبحر أغزر مطرا من السفوح الداخلیة  .٢
 .سم تسمیة الریاح العكسیة بھذا اال .٣
  .وصول الریاح الشمالیة إلى جنوب الوطن العربى  .٤
 . العربي الوطن من كبیرة مساحة الصحراویة النباتات تشغل .٥
 .طار صیفًا على جنوب غرب شبھ الجزیرة العربیة سقوط األم .٦
 .األھمیة االقتصادیة ألشجار السنط  .٧
 .تعتبر حشائش السافانا حدیقة حیوان طبیعیة  .٨
 .تدرج حشائش السافانا فى الطول من الجنوب إلى الشمال  .٩

 . للغابات المداریة قیمة اقتصادیة .١٠
 

  : السؤال الخامس ما النتائج المترتبة على   
 .الشاھق لجبال لبنان  االرتفاع. ٤         .لمناخ بالوطن العربى تنوع ا .١
 .مواجھة جبال أطلس للبحر . ٥     .امتداد الوطن العربى الفلكى بالنسبة للمناخ  .٢
 .وجود الضغط الجوى المنخفض االستوائى جنوب الوطن العربى  .٣

  

  : ما العالقة بین كل من : السؤال السادس   
 .ع كمیة المطر اتجاه الكتل الجبلیة وتوزی .١
  .المناطق الحراریة فى الوطن العربى  االمتداد الفلكى و .٢
  .النباتات الصحراویة وكمیة األمطار فى الوطن العربى  .٣
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  
  
  
 

 اللغة وحدة وتربطھم العربي الوطن أراضى على یعیشون الذین األفراد جمیع ھم : العربي  سكان الوطن 
  .ویدین معظمھم باإلسالم ، مشتركة والتقالید الوالتاریخ والعادات  والمكان

  

  :منو سكان الوطن العرىب : أوالً 

  یتم معرفة عدد السكان عن طریق تعدد السكان. 
  

  م٢٠١٤  م ٢٠٠٦  م ٢٠٠٤  م ٢٠٠٢  م ٢٠٠٠  العام
  مليون نسمة٣٨٥  مليون نسمة ٣١٦.٦  مليون نسمة ٣٠٣.٩  مليون نسمة  ٢٩١  مليون نسمة ٢٨٧.٥  عدد السكان

  

 :جدول السابق یتضح أن من خالل ال
  ملیون  ٣٨٥ فقد بلغ عددھم سكان الوطن العربي فى تزاید مستمر

  .من سكان العالم % ٥.٣  أىیمثلون  م٢٠١٤نسمة عام 
 وھو معدل مرتفع % ٢.٦وطن العربى فى السكان بلغ معدل نمو ال.  

 
   : ارتفاع معدل منو  سكان الوطن العرىب أسباب   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

 :لطبیعیة الزيادة ا .١
  

  ترجع الزیادة الطبیعیة إلى : 
 معدل ارتفاعبصفة عامة ویرجع ذلك إلى الموالید  معدلارتفاع  .١

 . الواحدة  للمرأة طفل ٣.٦إلى  یصلة للمرأة العربیة حیث الخصوب
 : وذلك بسبب بصفة عامة الوفیات  معدلانخفاض  .٢

 لمعیشةا مستوى رتفاعا   ■    . الصحیة األحوال تحسن . 
 الرعایة الطبیة لألطفال تقدم . 

 
 
 
  
  
 

 )الوحدة والتنوع ( سكان وطننا العربى  :الثانیة الوحدة 

 وطننا العربى توزيع سكان : الدرس األول 

 السكان خالل عدد زیادة
 .نة معی زمنیھ فترة

 السكان نمو

 النوع حیث للسكان من شامل حصر
الحالة االجتماعیة و والتعلیم

 . اإلقامةوالنشاط االقتصادى 

 السكان تعداد

 الھجرة  زیادة معدل الموالید

  أسباب أرتفاع معدل منو السكان ىف الوطن العرىب 

 یادة غیر الطبیعیة الز الزیادة الطبیعیة 

 انخفاض معدل الوفیات

 . الوفیات و الموالید بین الفرقالزیادة الناتجة عن   ھى

عدد األطفال الذین یمكن أن 
 تنجبھم المرأة الواحدة 

 معدل الخصوبة

 بسببوذلك ل الصومامثل  الدول بعض في مرتفع الوفیات معدل مازال : 
 الرعایة الصحیة ةقل   ■   . واألوبئة اإلمراض انتشار . 
  ب الحروانتشار.              

 الحظ أن 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

   : الطبیعیةغیر الزيادة  .٢
  

  على النمو السكانى حیث  الزیادة غیر الطبیعیةتؤثر:  
   یزید عدد سكان الدول المستقبلة للسكان مثل دول الخلیج.  
  یقل عدد سكان الدول الطاردة للسكان.  

  :الوطن العرىب  توزيع سكان:  ثانيـًا

  من ختلفت العربي الوطن في نجد أن الكثافة السكانیةمن خالل الخریطة 
 . أخرى إلى منطقة

  
  
  
  
  
  
  
  :  العربي الوطن في السكانیة الكثافة توزیع

  . مصر في ودلتاه النیل وادي  الكثافة املرتفعة مناطق
  ) .المغرب العربى (  إفریقیا وشمال الشام بالد في الساحلیة الجھات  الكثافة متوسطة مناطق

  . بمصر سیناء وشمال مریوط وإقلیم لیبیا وشمال بالجزائر الشطوط ھضبة  الكثافة منخفضة طقمنا
  .كالصحراء الكبرى وغیرھا  العربیة الصحارى  نالسكا نادرة مناطق

 

  وھى ف توزیع السكان فى الوطن العربى من دولة إلى أخرى إلى عدة عوامل ختالایرجع:  
  :  العوامل املؤثرة ىف توزيع السكان 

   :تتمثل فى  : العوامل الطبیعیة: أوًال 
   :حیث  : ة املياه والتربة اخلصب موارد .١

 فى المناطق التى تتوافر بھا موارد المیاه والتربة الخصبة مثل  السكان یتركز :  
 األنھار مجارى حول الفیضیة السھول . 
 األمطار سقوط أماكن . 
 تالواحا في كما الجوفیة المیاه مناطق . 

 تقل او تنعدم فیھا موارد المیاه كما فى الصحارى العربیة  المناطق التىسكان فى یقل ال.  
  :حیث  :س التضاري .٢

 حیث تقوم الزراعة   السھلیة المناطقفى  السكان یتركز. 
  وصعوبة السطح وعورة بسبب المرتفعات فوقیقل السكان 

 .ى األراض استغالل
  :حیث  :  خاـــاملن .٣

 والممطر المعتدل المناخ ذات المناطق في السكان یتركز .  
 الحار  الجاف المناخ ذات المناطق في السكان یقل. 

 
 

 . عن ھجرة السكان من منطقة إلى أخرىالزیادة الناتجة   ھى

منطقة إلى أخرى  من الفرد انتقال
وھى نوعان  و العمل اإلقامة بغرض

 .ھجرة داخلیة وھجرة خارجیة 
 

 الھجرة

 وتساوى مربع متر كیلو لكل انالسك عدد متوسط
  .  المساحة على السكان عدد

  

  = الكثافة السكانیة 
 

 الكثافة السكانیة 

 عدد السكان 

 ٢المساحة  كم

 يفضل سكان لبنان واليمن سكىن اجلبال 
  .بسبب اعتدال مناخها 

 الحظ أن 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

الحرف واألعمال التى یمارسھا البشر 
 .دخًال  فى إطار القانون وتدر علیھم

 األنشطة االقتصادیة
   :تتمثل فى  :البشرية العوامل :  ثانیـًا

  : االقتصادية األنشطة .١
  تؤثر األنشطة االقتصادیة فى توزیع السكان على النحو التالى: 

 

  الفیضیة والساحلیة  اعیةالزر المناطق في السكانیة الكثافة ترتفع  ىالزراعالنشاط 
  .والعراق ولبنان  السودانجمھوریة و مصر: كما فى 

  . الصناعیة المدن في السكانیة الكثافة ترتفع  ىالصناعالنشاط 
   مصر فيواإلسكندریة وطنطا القاھرة  كما فى

 فرص وفرتبسبب الطاقة  مصادر واستخراج التعدین مناطق في السكانیة الكثافة ترتفع  ىالتعدینالنشاط 
  .المدن البترولیة بدول الخلیج ما فى ك، األجور  وارتفاع العمل

  . العربیة الصحارى في كما الرعویة المناطق في السكانیة الكثافة تنخفض  يوالرعالنشاط 
 

 : وب واحلر الصراعات .٢
  وكثافتھم حیث السكان  عددتؤثر الصراعات والحروب فى :  

 السكانأعداد كبیرة من  قتلُی .   
 م واالنتقال للعیش فى أماكن أخرى ھدبال ترك علىر السكان جبُی. 

 :  واملواصالت النقل .٣
  تؤثر وسائل النقل والمواصالت فى توزیع السكان حیث : 

 ت وتمھید الطرق ؛ والموصال النقل المناطق التى تتوفر بھا وسائل في السكانیة الكثافة ترتفع 
 .الستقرار والعمل ألن ذلك یؤدى إلى جذب السكان لإلقامة وا

 ؛  ت وتمھید الطرقوالموصال النقل المناطق التى ال تتوفر بھا وسائل في السكانیة الكثافة تنخفض 
 .ألن ذلك یؤدى إلى عدم جذب ھذه المناطق للسكان 

 
   :املشكلة السكانية :  ثانيـًا

  .ھي عدم التوازن بین عدد السكان والموارد المتاحة بالدولة 
 المشكلة وھو ما یعرف بخلل فى توزیع السكان لعربى من  یعانى الوطن ا

العالقة غیر المتوازنة بین عدد السكان والموارد وذلك بسبب السكانیة 
 .االقتصادیة المتاحة 

  : المشكلة السكانیة فى الوطن العربى 
  

  املة تعانى من البطالةدول لدیھا زیادة سكانیة وقلة فى الموارد االقتصادیة وبالتالى قوة ع  دول فـائض سكــاىن
  .لبنان ، سوریا ، مصر :  كما فى 

 دول لدیھا نقص سكاني وزیادة فى الموارد االقتصادیة وبالتالى وجود نقص فى القوى العاملة   ز سكــاىنـدول عج
  ، لیبیا) الكویت ، السعودیة : ( مثل  كما فى دول الخلیج العربى

 

 : الوطن العرىب بعض املقترحات حلل املشكلة السكانية ب
  نشر الوعى بخطورة الزیادة السكانیة فى دول الفائض السكانى. 
 لتوفیر فرص العمل  السكاني الفائض دول في كبرى مشاریع قامةإل یةامموارد الال توفیر . 
  القوى العاملة من دول الفائض السكانى للعمل  فى دول العجز السكانى  انتقالتشجیع.  

الىت تعاىن من العربية من الدول 
 .وسوريا  فلسطني الصراعات واحلروب

 

 الحظ أن 

15  

العالقة غیر المتوازنة بین 
عدد السكان والموارد 

 .االقتصادیة المتاحة 

 المشكلة السكانیة 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 على الدرسعامة أسئلة 

 على الدرسعامة أسئلة 
 
 
  

  الدالة علیھالعبارة   المصطلح
  .زیادة عدد السكان خالل فترة زمنیة معینة   نمو سكانى 

حصر شامل للسكان من حیث العدد والنوع والتعلیم ومكان األقامة والحالة االجتماعیة   تعداد سكانى 
  .والنشاط االقتصادى 

  الزیادة الناتجة عن الفرق بین عدد الموالید وعدد الوفیات  .٣  زیادة طبیعیة 
  .الزیادة الناتجة عن ھجرة السكان من منطقة إلى أخرى   یر طبیعیة زیادة غ

  .عدد األطفال الذین یمكن أن تنجبھم المرأة العربیة   معدل الخصوبة 
  .انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى بغرض اإلقامة والعمل   ھجــــــرة 

  .نون وتدر علیھم دخًال الحرف واألعمال التى یمارسھا البشر فى إطار القا  أنشطة اقتصادیة 
 .علیھا  یقیموننسبة عدد السكان إلى المساحة التى   كثافة سكانیة 
  .مشكلة تنتج عن العالقة غیر المتوازنة بین عدد السكان والموارد االقتصادیة المتاحة   مشكلة سكانیة 

  
  
  

  

  : أكمل العبارات اآلتیة : السؤال األول   
  ...................... .  و .................... ى توزیع السكان إلى ر فتنقسم العوامل التى تؤث .١
  ....................و ...................... و .................... فى توزیع السكان  ةمن العوامل الطبیعیة المؤثر .٢
  .................... و .............. ........و .................... فى توزیع السكان  ةالمؤثر البشریةمن العوامل  .٣
  ................... و ................. من الدول العربیة التى بھا زیادة غیر طبیعیة  .٤
  ....................و ................. یقل السكان فى المناطق ذات المناخ  .٥
 .............و ............ ........من المناطق متوسطة الكثافة السكانیة فى الوطن العربى  .٦
 .....................و ............... مثل  سكانىفائض التى لدیھا عربیة الدول المن  .٧
 .و الیمن ........................ یعیش سكان الوطن العربى على الجبال فى دولتى  .٨
  .....................و  ...............تـُعانى عدة دول عربیة من نقص فى األیدى العاملة مثل  .٩

 ........ ................ السكان من أجل اإلقامة و تتجذب المواصال .١٠
 .........................من الدول المستقبلة للھجرة  .١١
 ................. و .................من األنشطة االقتصادیة المؤثرة في توزیع السكان  .١٢

 

  : ر إلیھ العبارات اآلتیة اكتب ما تشی: السؤال الثانى   
 ( ......................... )          .زیادة عدد السكان خالل فترة زمنیة معینة  .١
 ( ......................... )       .الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات الزیادة الناتجة عن  .٢
 .................. )( .......        . عدد األطفال اللذین یمكن أن تنجبھم المرأة الواحدة .٣
 ( ......................... )         .الزیادة الناتجة عن ھجرة السكان من منطقة إلى أخرى  .٤
 ( ......................... )         .علیھا  یقیموننسبة عدد السكان إلى المساحة التى  .٥
 .................. )( .......         .انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى بغرض اإلقامة والعمل  .٦
 ( ......................... )     .العالقة غیر المتوازنة بین عدد السكان والموارد االقتصادیة المتاحة  .٧
 ( ......................... )   .الحرف واألعمال التى یمارسھا البشر فى إطار القانون وتدر علیھم دخًال  .٨
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 : أمام العبارات الخاطئة مع التصویب فیما یلى) خطأ(م العبارات الصحیحة أو كلمة أما) صح(اكتب كلمة : السؤال الثالث 
 )   (         .من سكان العالم %  ٣.٥یمثل سكان الوطن العربى حوالى  .١
 )  (          .% ٢.٦یبلغ معدل نمو سكان الوطن العربى حوالى  .٢
 )  (    .تنخفض نسبة الوفیات في الوطن العربي نتیجة النخفاض مستوى المعیشة  .٣
    )  (      . السودانجمھوریة ترتفع الكثافة السكانیة فى وادى النیل بمصر و .٤
    )  (          .یتركز السكان فى المناطق التى تقل فیھا موارد المیاه  .٥
 )  (          .یختلف توزیع السكان بالوطن العربي من مكان إلى أخر .٦
    )  (          .یفضل السكان اإلقامة فى المناطق السھلیة الخصبة  .٧
  )  (        . المیاه من العوامل الطبیعیة التي تؤثر في توزیع السكانموارد  .٨
    )  (          .یندر السكان فى المناطق ذات المناخ الحار الجاف  .٩

  )  (           .من العوامل البشریة لتوزیع السكان النشاط الزراعي  .١٠
   )  (         .ترتفع الكثافة السكانیة فى مناطق التعدین لتوفر فرص العمل  .١١
 )  (      .فة السكانیة في المدن الصناعیة مثل القاھرة في مصر ترتفع الكثا .١٢
 )  (      .  الكثافة السكانیة في المناطق الرعویة بالوطن العربي  تنخفض .١٣
 )  (  . الطرق ووسائل النقل والمواصالت من عوامل جذب السكان لإلقامة والعمل توافر .١٤
 )  (  .الموارد والسكان  المشكلة السكانیة في الوطن العربي تتمثل في عدم التوازن بین .١٥

  

  : بم تفسر العبارات اآلتیة : السؤال الرابع   
  .الوطن العربى التزاید المستمر لسكان  .١
  .ارتفاع معدل الموالید بصفة عامة فى الوطن العربى  .٢
  .انخفاض معدل الوفیات فى الوطن العربى  .٣
   .ارتفاع معدل الوفیات فى بعض الدول العربیة  .٤
 .فى الواحات یعیش سكان الصحارى  .٥
 .انخفاض الكثافة السكانیة على المرتفعات  .٦
  .تفضیل سكان لبنان والیمن سكنى الجبال  .٧
 .ارتفاع الكثافة السكانیة فى وادى النیل ودلتاه فى مصر  .٨
 . ارتفاع الكثافة السكانیة في مناطق التعدین .٩

 . تفضیل سكان الیمن سكنى الجبال .١٠
  

  : على ما النتائج المترتبة : السؤال الخامس 
  .تتناسب مع الموارد االقتصادیة المتاحة  زیادة السكان بدرجة ال .١
 . قیام الصراعات والحروب في بعض الدول العربیة .٢

 

  : أید صحة العبارات اآلتیة : السؤال السادس 
 .  على توزیع السكان  تأثیرللتضاریس  .١
 . تؤثر الحروب والصراعات على كثافة السكان  .٢
 .العوامل التى تؤثر فى توزیع السكان ُتعتبر موارد المیاه من  .٣
 . تؤثر الصراعات والحروب في توزیع السكان .٤
 . اختالف المشكلة السكانیة في مصر عنھا في لیبیا .٥

 

  : من بكل ما المقصود : السؤال السابع 
 

 .مشكلة سكانیة  . ٤  تعداد سكانى  . ٣    زیادة طبیعیة. ٢  نمو سكانى  .١
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

لفظ كان یطلق : والى الم
 .على العبید فى ذلك الوقت 

  
  

  : الوحىقبل نزول  صلى اهللا عليه وسلمحممد 
 ليه وسملمحمد  عاش  .  اإلسالم رسالة لحمل یعده ربھ رعایة فى وشبابھ طفولتھ صىل هللا 
 ليه وسمل یخرج محمد كان   .حتى نزل علیھ الوحى  اهللا خلق فى تأملبال فیھ حراء لیتعبد غار يإل صىل هللا 

 :نزول الوحى : أوالً 
 شھر فى أحدى لیالى  ليه وسمل صىل هللابالوحى على محمد  ليه السالمجبریل  نزل

 .وھو یتعبد فى غار حراء  رمضان
 : قصة نزول الوحى 

  ضم محمًدا إلى صدره ودار بینھما الحوار التالى  ليه السالمعندما نزل جبریل :  
  ليه وسملمحمد    ■       اقرأ:  ليه السالمجبریل  . ما أنا بقارئ صىل هللا 
  ليه وسملمحمد    ■     مرتین ليه السالمفأعادھا جبریل  .ئ ما أنا بقار صىل هللا 
  ليه السالمجبریل   :  سورة العلق 
  ليه وسملفقرأھا محمد یقول زملونى   وأخذجتھ خدیجة فدخل على زوثم عاد إلى بیتھ وھو یرتجف  صىل هللا 

 . الروعفزملوه حتى ذھب عنھ ) وني غط( زملونى 
 ليه وسملمحمد  قص  وذكرتھ ، "أبدااهللا  یخزیك ال واهللا" لھ وقالت فطمأنتھ عهنا هللا ريض خدیجة زوجتھ على صىل هللا 

 .الحق  نوائب على عینی،  المعدوم یكسب،    الكل یحمل،    الرحم یصل : مثل أنھ  الجمیلة خصالھ ببعض
  باإلنجیل فأخبره بما حدث فطمأنھ  اعالًموليه السالم دین إبراھیم على كان الذى  " ورقة بن نوفل " ھامبن عالثم أخذتھ

ليه وسمل وأنھليه السالم على موسى  نزلأالذى ) الوحى ( وقال لھ ھذا ھو الناموس  " ورقة بن نوفل " كون یس صىل هللا 
  .ة نبي ھذه األم

  نھ رسول اهللا وكلفھ بحمل رسالة اإلسالم إلى الناس أمرة أخرى لیخبره   ليه السالمجاء إلیھ جبریل ثم 
 . عبادة اهللا الرسول صلى اهللا عليه وسلم الدعوة إىل  ومن هنا بدأ

  : وسلم اهللا عليه صلى الرسولة دعول مراح: ثانياً 
 وھى مراحل أربع مرت الدعوة اإلسالمیة ب :  

 .حتى السنة الثالثة البعثة من  بدأت  : ة سرية الدعوةمرحل .١
 .بدأت من السنة الثالثة من البعثة حتى الھجرة  :ة مرحلة اجلهر بدون مواجه .٢
 .بدأت من السنة الثانیة من الھجرة حتى السنة السادسة : مرحلة مواجهة املعتدين على الدعوة .٣
  .صلح الحدیبیةببدأت  : امرحلة عاملية الدعوة ومواجهة من يقف ضد حرية نشره .٤

    سرية الدعوة: املرحلة األوىل 
  استمرت لمدة ثالث سنوات. 
  ليه وسملدعا فیھ الرسول  : فكان منھ  المقربینوأھل بیتھ   صىل هللا 

 خدیجة السیدة زوجتھ النساء من أسلم  من أول  . 
  ر الصدیق  بك أبو صدیقةمن الرجال  أسلمأول من. 
  وكان عمره عشر سنوات   طالب أبى بن على بن عمھاصبیة ال من أسلمأول من. 
  ثة حار بن زید) خادمھ ( مواله الموالى  من أسلمأول من. 

 ليه وسمل الرسول  لھم اختار، مسلم أكثر من ثالثین إلى حتى وصل یزداد المسلمین  دأ عددعندما ب  بن األرقم دارصىل هللا 
 .  ىف اإلسالم مدرسة فكانت أول  بینھم فیما یتدارسونھمو الدین مبادئ یتعلموا لكي األرقم أيب

   صلى اهللا عليه وسلمبعثته :  الثانىالدرس 

ما ینزلھ اهللا على األنبیاء 
  ليه السالمعن طریق جبریل 

 الوحى
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 )  ال مواجھة (  الدعوة اجلهرية: املرحلة الثانية 
  تعالى فنزل قولھ بالدعوة  ) ٌیعلن ( أن یصدع بمن دعوة اإلسالم سرًا جاء أمر اهللا لھ بعد ثالثة سنوات: 

 ) ( ]سورة الحجر [  ] ٩٤. [ 
  ليه وسملصعد الرسول وبدأ یدعوھم لعبادة اهللا الواحد األحد ونادي فى الناس فاجتمعوا إلیھ  جبل الصفاعلى   صىل هللا 

 . وترك عبادة األصنام 
 : " فقال لھم 

  . "":  قالوا
  "  .: " ل فقا

  فتوعده اهللا بالعذاب " : قال لھ عمھ أبو لھب 
 وسلم وأصحابه اهللا عليه منذ ذلك اليوم بدأت مرحلة احملنة واالبتالء للرسول صلى و

 :  موقف قريش من الدعوة
 ليه وسملقریش دعوة الرسول  رفضت وحاربتھا منذ اللحظة األولى ؛    صىل هللا 

 : وذلك بسبب 
 القبائل بین اومكانتھا مصالحھ تھدد الدعوة أن ظنت أنھا . 
 م وأجدادھم بائھآتخالف دین  الدعوة أن. 

 قریش بعدة محاوالت لمنع الدعوة منھا  قامت : 
  ليه وسملإیذاء الرسول  .واتھامھ بالسحر والجنون والكذب   صىل هللا 
  ليه وسملتعذیب أصحاب الرسول بأشد ألوان العذاب ولكنھم صبروا   صىل هللا 

 .وثبتوا على دینھم 
 ليه وسملفشلت قریش فى رد الرسول  عندما  : وأصحابھ عن دینھم    صىل هللا 

 ليه وسمل  على الرسولت قریش عرض  .نھ رفض ولك الزعامةو األموال  صىل هللا 
  واستمر ، حاصرت قریش وقاطعت المسلمین وكل من وقف بجوارھم من قومھ من بنى ھاشم وبنى المطلب

 . الحصار ثالث سنوات ولكنھ فشل فى رد المسلمین عن دینھم 
  :اهلجرة إيل احلبشة 

 ليه وسملإیذاء قریش للرسول تد أش ليه وسمل  والمسلمین فأمرھم الرسول صىل هللا   .بالھجرة إلى الحبشة  صىل هللا 
  وھى أرض صدق فخرج بعض المسلمین إلیھا  أحدم عنده ال یظل "لنجاشيا" أسمھ  ملكًا عادًال كان بھا نألوذلك

.عوف  بن عبدالرحمن،  طالب بىأ بن جعفر، العوام  بن الزبیر ،رقیة  وزوجتھ عفان بن عثمان: مثل 
   )ة دعوالبحث عن مكان جدید لل(  رحلـــــة الطائـــف

  أسبابھا : 
  ليه وسملبدأ الرسول یفكر فى مكان آخر  صىل هللا 

أن فقد عمھ أبو طالب  بعد؛ ) غیر مكة ( للدعوة 
 .اللذین كانا عونًا لھ على قومھ   رىض هللا عهناوزوجتھ السیدة خدیجة 

  ليه وسملالرسول ) طلب ( التماس  . النصرة من قبیلة ثقیف بالطائف  صىل هللا 
 موقف أھل الطائف من الدعوة (  :جھا نتائ ( 

 ليه وسملض أھل الطائف دعوة الرسول رف بإیذائھ ؛ أمروا و صىل هللا 
 .لذلك انطلق عائًدا إلى مكة 

  

لم تدرك قریش أن الدین الجدید 
سیكون سبب عزتھا ورفع 

 .مكانتھا بین العالم من حولھا 

هو العام العاشر من البعثة والذى فقد فيه الرسول : عام احلزن 
  طالب وزوجته خدجية رضى اهللا عنها  عمه أبو صلى اهللا عليه وسلم

 .حىت أنه من شدة حزنه عليهما أطلق على هذا العام عام احلزن 

 صلى اهللا عليه وسلمرفض الرسول 
عرض قريش الذى نقله إليه عمه 

واهللا يا عم لو : أبو طالب قائالً 
وضعوا الشمس ىف مييىن والقمر ىف 

ارى على أن أترك هذا األمر حىت يس
  . يظهره اهللا أو أهلك دونه ما تركته 

صلى اهللا عليه وسلم ىف رحلة   صاحب الرسول
 يقيه بنفسهوكان  حارثة بن زيدالطائف 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 أسئلة عامة على الدرس 

 مصطلحات الدرس

  : رحلـــــــــة اإلسراء واملعراج 
 ليه وسملنبیھ  عن) یخفف (  یسرى أرد اهللا أن أرسل فتھ والطائف لدع ورفض أھل وزوجتھ عمھ فقده بعد صىل هللا 

 : حیث فكانت معجزة لیصطحبھ فى رحلة  ليه السالمجبریل  إلیھ
  ليه وسملأسرى بالرسول لیًال من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األقصى ببیت المقدس  صىل هللا 

 .عرج بھ إلى السماوات لیرى من آیات ربھ الكبرى فصلى بھ ركعتین ثم 
 نتائجھا  : 

 اد وأخبر قریش فكذبوه ع: ف قریش من الرحلة موق. 
  صدقھ وقال : موقف أبى بكر من الرحلة " " لذلك لقب أبا بكر الصدیق.  

  
  
 
  
  

  
  

 العبارة الدالة علیھ المصطلح 
 . ليه السالمما ینزلھ اهللا على األنبیاء عن طریق جبریل  وحـــى 

ل وھو سیر النبى ، السیر لیًال  إسراء   .من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى  يه وسملصىل هللا 

ليه وسملوھو صعود النبى ، العلو والصعود   معراج    .من المسجد األقصى إلى السماوات  صىل هللا 

  
  
  

  
  
  

  : أكمل العبارات اآلتیة : السؤال األول   
     . لیتعبد فیھ... ................لى غار إكان الرسول یخرج  .١
ليه وسمللى الرسول نزل الوحى ع .٢  ...................وھو فى سن  صىل هللا 
 . سنوات  ................... ةستمرت مرحلة سریة الدعوا .٣
 . سالمإلفى ا لیكون أول مدرسة ............................دار ختار الرسول ا .٤
 .............ن للدعوة عمھ ن من أشد المعارضیبینما كا....... ........فى دعوتھ عمھ  وسمل ليه هللا صىلساند الرسول  .٥
 ......................وأول من أسلم من النساء  ...................ھو  الرجالول من اسلم من أ .٦
 .فى السنة الثالثة من البعثة  وسمل ليه هللا صىلمن دعوة الرسول .................... بدأت المرحلة  .٧
 .................... لى كانت أول ھجرة للمسلمین إ .٨
 . بأنھ نبي ھذه األمة وأخبره .............إلى  وسمل ليه هللا صىل ذھبت السیدة خدیجة بالرسول .٩

 ....................واجھت الدعوة اإلسالمیة معارضة شدیدة من قبیلة  .١٠
  

  : لعبارات الخاطئة مع التصویب فیما یلىأمام ا) خطأ(أمام العبارات الصحیحة أو كلمة ) صح(اكتب كلمة : السؤال الثانى 
ليه وسملرسول كان ال .١  )  (      .قط  یكره عبادة األصنام واألوثان ولم یسجد لصنم صىل هللا 
ليه وسملبـٌعث الرسول  .٢  )  (          .عین من عمره وھو فى سن األرب صىل هللا 
ليه وسملاستمرت الدعوة سریة أربع سنوات دعا فیھا الرسول  .٣  )  (  .  ھل بیتھ والمقربین إلیھأ صىل هللا 
ليه وسملاستمرت مقاطعة قریش للرسول  .٤  )  (        .وأصحابھ لمدة عامین  صىل هللا 
 )  (            .دایتھا منذ ب قبیلة قریش بالدعوة اإلسالمیة رحبت .٥
ليه وسملكانت رحلة اإلسراء والمعراج تثبیًتا وتكریًما للرسول  .٦  )  (        . صىل هللا 

 

 المسجد إلى) بمكة ( الحرام  المسجد من وسمل ليه هللا صىل الرسول سیر السیر لیًال ھو :  اإلسراء
 ) .بیت المقدس بفلسطین ( األقصى 
  .اوات السم إلى األقصى المسجد من وسمل ليه هللا صل الرسول صعود ھوو الصعود العلو و  :المعراج
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

    ؟ ...... یكــون من : السؤال الثالث  
ليه وسملذھب إلیھ الرسول  .١   ( ............................ )      .برفقة زوجتھ خدیجة  صىل هللا 
 ( ............................ )        .من أصدقاء الرسول  وأول من أسلم من الرجال  .٢
 ( ............................ )            .أول من أسلمت من النساء  .٣
 ( ............................ )            .أول من أسلم من الصبیان  .٤
  ( ............................ )             .أول من أسلم من الموالى  .٥
   ( ............................ )          .كان بیتھ أول مدرسة فى اإلسالم  .٦
 ...... )( ......................          .رافق الرسول  فى رحلتھ للطائف  .٧
 ( ............................ )        .ملك ٌعرف بالعدل فكان ال یظلم عنده أحًدا  .٨
 ( ............................ )    . عم الرسول الذى حزن الرسول علیھ حزًنا شدیًدا حینما توفى .٩

 ..... )( .......................    . عم الرسول الذى عارض الدعوة اإلسالمیة منذ بدایتھا  .١٠
  

  : العبارات اآلتیة  بم تفسر : السؤال الرابع   
ليه وسملذھاب الرسول  .١  . إلى غار حراء صىل هللا 
                . عام الحزناسم یطلق على العام العاشر من البعثھ  .٢
ليه وسملھجرة أصحاب الرسول  .٣  .  إلى الحبشة  صىل هللا 
 .لم تفرق دعوة الرسول بین الناس  .٤
 . قریش لدعوة اإلسالم  معارضة  .٥
 . سالمرقم أول مدرسة فى اإلدار األرقم بن ابى األ یعتبر .٦
 .لـٌقب أبى بكر بالصدیق  .٧

  

  : ما النتائج المترتبة على :  الخامسالسؤال   
ليه وسملالرسول دعوة  .١  . سالمقریش إلى اإل صىل هللا 
 . األوائلللمسلمین  قریش إیذاء  .٢
ليه وسالرسول قیام  .٣  .برحلة الطائف  ملصىل هللا 
ليه وسملرفض الرسول  .٤  .األموال والزعامة من قریش  صىل هللا 

  

  :  التاریخیة العبارات اآلتیة  أید باألدلة: السادس  السؤال 
ليه وسملسول ثبات الر .١       .فى الدعوة أمام إغراء قریش   صىل هللا 
ليه وسملعم الرسول لھب  عداء أبى .٢  .یة للدعوة اإلسالم صىل هللا 
 . لم تفرق الدعوة اإلسالمیة بین الناس  .٣

  

  : ماذا كان یحدث إذا :  السابعالسؤال  
  .قبلت قریش دعوة اإلسالم  .١
  .كان الملك النجاشى ملك الحبشة ظالًما  .٢

  

 ؟ .......... وما المناسبة التى قیلت فیھا ، من قائل العبارات اآلتیة : السؤال الثامن   
  "دا واهللا ال یخزیك اهللا أب"  .١
 " .أرأیتم لو أخبرتكم أن خیًال وراء ھذا الجبل ُترید أن تغیر علیكم أكنتم مصدقي"  .٢
واهللا یا عم لو وضعوا الشمس فى یمینى والقمر فى یسارى على أن أترك ھذا األمر حتى یظھره اهللا أو أھلك "  .٣

  . " دونھ ما تركتھ
  "إن قال ذلك فقد صدق "  .٤
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  
  

 

 من الدعوة إلى اإلسالم ورفض أھل الطائف لھ  وسمل ليه هللا صىل بعد أن منعت قریش الرسول. 
 یفكر في أسلوب جدید لنشر دعوتھ بین الناس فأخذ یعرض نفسھ على بعض القبائل  وسمل ليه هللا صىل بدأ الرسول

 . یدعوھم إلى اإلسالم ویطلب منھم النصرة والمساعدة لتبلیغ رسالة ربھلكى والوفود التي تأتى إلى الحج 
  )بیعتى العقبة األولى والثانیة (  التمهيد للهجرة إىل يثرب 

 ليه وسمل التقى الرسول فى العام الحادى ( فى موسم الحج  صىل هللا 

فدعاھم إلى اإلسالم ؛ بستة رجال من أھل یثرب  )عشر من البعثة 
لھ بعد أن تیقنوا انھ النبي الذى حدثھم الیھود عنھ ثم  استجابوفا

  .رب یدعون قومھم إلى اإلسالم عادوا إلى یث
 على نصرتھ وكان ھذا فى عامین  وسمل ليه هللا صىلنتشر اإلسالم فى یثرب فتوجھ بعضھم إلى مكة لیبایعوا الرسول ا

 .متتالیین فى بیعتي العقبة األولى والثانیة 
  : الثـانيةالعقبة  ةبيع  :العقبة األوىل  ةبيع  

  السنة الثالثة عشر من البعثة  ثةالسنة الثانیة عشر من البع  تاریخھا

  أحداثھا
 كانو یثرب بوفد من أھل وسمل ليه هللا صىلالتقى الرسول 

عشرة من الخزرج ( ، )١٢(  عشر رجًال أثنىعددھم 
  ) .واثنان من األوس 

 بوفد من أھلسرُا  وسمل ليه هللا صىلالتقى الرسول 
  .ثالثة وسبعون رجًال وامرأتین  عددھم یثرب

  شروطھا
   أال یشركوا باهللا شیئا 

 ال یسرقون وال یزنون وال یقتلوا أوالدھم أ
  . ال یعصونھ فى معروفأ

فبایعھم ، أن یحموه وینصروه إن ھاجر إلیھم 
  وسمل ليه هللا صىلالرسول 

  نتـائجھا
 مصعب بن عمیر" معھم  وسمل ليه هللا صىلرسل الرسول أ

   لیعلمھم  أمور دینھم  "
  فیر فى اإلسالمأول سلذلك یعتبر 

 هللا صىلالرسول أصبحت یثرب مھیئة الستقبال 

  .وأصحابھ  وسمل ليه

  

  :ب هلجرة إىل يثرا

  لھم أصحابھ بالھجرة إلي یثرب قائًال وسمل ليه هللا صىلأمر الرسول  : 

 )  
 فارین بدینھم  فخرج الكثیر من المسلمین قاصدین یثرب

  .وتاركین وراءھم أموالھم ودیارھم
 الھجرة من قریش منعتھم ومن عهنام هللا ريض وعلي بكر وأبو وسمل ليه هللا صىل الرسول سوي مكة في یبق ولم . 

  :     مؤامرة قريش ضد الرسول
  أدركت قریش خطورة تجمع المسلمین فى یثرب فسعت لمنع

 . اللحاق بھمالھجرة ومن  وسمل ليه هللا صىلالرسول 
  اتفق على أن و فى دار الندوة ء قریش اجتمع زعمالذلك

أثناء خروجھ من بیتھ ضربة رجل واحد بسیوفھم  وسمل ليه هللا صىلیأخذوا من كل قبیلة شابًا قویًا لیضربوا الرسول 
 .فیتفرق دمھ بین القبائل 

  ذن لھ بالھجرةأ مؤامرة وال وسمل ليه هللا صىلللرسول اهللا كشف . 

الھجرة وبناء الدولة   :  الثالثالدرس 

الناس  فیھ أو أتفاق یتعھد عھد ھو: البیعة 
  . لشخص ما بأمر معین كالحمایة أو الجھاد

 وھى قریبة من مكة) مِِِنَى ( منطقة فى  :العقبة 
 . 

 لإلطالع 

وقد ، املدينة كان يطلق عليها يثرب قبل هجرة الرسول إليها 
، أطلق عليها الصحابة والتابعني من بعده املدينة النبوية 

 .وأول من أطلق عليها املدينة املنورة هم العثمانيني 

 لإلطالع 
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زعيم قريش ىف مكة  بن كالب هى دار أنشأها قصى:   دار الندوة
 . القبائل للتشاور ىف األمور اهلامة لتكون مقرا الجتماع زعماء

 

 لإلطالع 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  :للهجرة إىل يثرب      خطة الرسول
 للھجرة إلى یثرب كالتالى  وسمل ليه هللا صىل خطط الرسول :  

 .للسفر ) ناقتین (   راحلتین إعدادلب منھ ط و بصحبتھ بكر أبا اخبر .١
 قد یكن ولم" ط قأری بن اهللا عبد"  وھو الطریق علي لیدلھما أمیًنا دلیال استأجر .٢

 . بعد أسلم
 لیًال بیتھ من خرجو  فانخدع المشركونفراشھ  في " طالب أبي بن علي" ترك .٣

(  :یتلو قول اهللا تعالى وھو فلم یره أحد منھم أمامھ  والمشركون
 ( ]٩ ) [ سورة یس( 

 : كال من  كلفحیث  وتضلیلھم المشركین لخداع لیال ثالثة مك جنوب ثور غار في بكر وأبأ وصاحبھ اختب .٤
 المشركین أخبار بتتبع بكر أبي بن اهللا عبد . 
 لھما  الطعام بإحضار بكر أبي بنت أسماء.  
 أثارھما لیخفي الغار حول األغنام برعي فھیرة بن عامر .  

وصاحبھ   وسمل ليه هللا صىل الرسول بعنایتھاهللا فحفظ إلى الغار المشركون  وصل .٥
  . مارؤیتھالمشركین  فلم یستطیع

وسار بھما فى طریق غیر طریق القوافل حتى وصل  إلى  الدلیل آتى إلیھما .٦
 . بالترحاب   وسمل ليه هللا صىل الرسولیثرب فاستقبل أھلھا 

 .للهجرة إىل يثرب  هللا عليه وسلمصلى اوبذلك جنحت خطة الرسول 
  : للهجرة الرسول خطة جناح عوامل

ليه وسمل برسولھ وعنایتھ اهللا توفیق .١   . التامة السریة. ٣     . صىل هللا 
. التخطیط تنفیذ علي القادرین اختیار. ٤         .لألمر  الجید التخطیط .٢

 
 
 
 
 
  

  : املدينة  ىف    الرسول  دولة
 ليه وسملخول الرسول بد  دون ھمر دینشعائ فیھ یمارسون آمن مكان للمسلمین أصبح) یثرب ( المدینة النبویة   صىل هللا 

ليه وسملأخذ الرسول ،  خوف  : اآلتیة ) األركان ( یؤسس لبناء دولة اإلسالم والتى قامت على األسس   صىل هللا 
  
  
  
 

  

  : دــجبناء املس: الركن األول 
  ليه وسملأقام الرسول  : المسجد لیكون   صىل هللا 

 . للعبادة ًا دار. ٢     حكملل ًامقر .١
 اإلسالمي الدین مبادئ لتعلیم مدرسة. ٣

 ليه وسمل الرسول شارك  .المسجد  بناء في ھصحابأ مع  صىل هللا 

ليه وسمل الرسولھجرة كن لم ت على قلوبھم فھى موطنھم وأحب  ًاھینًا أمروأصحابھ من مكة  صىل هللا 
ليه وسملوقد تجلى ذلك فى قول الرسول ن البالد إلیھم ولكنھا التضحیة فى سبیل الدی مخاطبًا  صىل هللا 

: ھا قائًال مكة عند خروجھ من
 .مما یدل على حب الوطن وشدة التعلق بھ 

 :الحـظ أن 

 المؤاخاة بین المھاجرین واألنصار

  أسس بناء الدولة اإلسالمیة 

 وضع مبادئ التعایش مع اآلخر  بناء المسجد
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 واألحجار الطوب حيمل  ليه وسملصىل هللا  الرسول كان
    :معهم  وينشد

  

 لإلطالع 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 مصطلحات الدرس

  : املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار: الركن الثاىن 
  سود الحب واإلخاء والتعاون بین المسـلمین يكبین المھاجرین واألنصار ل وسمل ليه هللا ىلصالرسول ) ساوى ( آخى .  
 المھاجرین علیھم فى بیوتھم وأموالھم) تفضیل  (كان األنصـار یتسابقون فى إیثار . 

 
 

  .ة أھل مكة الذین خرجوا من دیارھم فارین بدینھم إلى المدینة بھدف نشر الدعوة اإلسالمی  المھاجرون

  .ه بأموالھم وأنفسھم نصرووآووه  وسمل ليه هللا صىلبایعوا الرسول الذین ) النبویة المدینة ( أھل یثرب   األنصـــــار
 

  

 : مبادئ التعايش مع اآلخر: الركن الثالث 
  أصبح مجتمع المدینة یضم كل من : 

  ليه وسملالرسول  ) المھاجرین واألنصار ( وأصحابھ  صىل هللا 
 الیھود . 
 من بقى على دینھ من األوس والخزرج . 

  ليه وسمل الرسوللذلك أراد مسلمین وغیر مسلمین ة المدینفى  قیمُین م كل وواجبات حقوق یحدد نظاًماأن یضع  صىل هللا 
 . لیأمن شرھم خصوصًا الیھود فھم أخطر فئة فى المدینة لما ًعرف عنھم من غدر وخیانة للعھود

  ليه وسمل صىل هللا الرسوللذلك كتب  : والذى جاء فى نصوصھ تأمین الیھود على  املدينة صحيفةبف ٌعر كتاًبا 
 حریة العقید ة (  دینھم. ( 
 أموالھم . 
 دور عبادتھم . 

 . عدوان أي من المدینة لحمایة المسلمین مع یتعاونوا أن بشرط
 المدینة صحیفة  نصوص من :  

 الناس دون من واحدة معھم أمة جاھدو بھم فلحق تبعھم ومن ویثرب قریش من المسلمون .  
 ھ بیت وأھل نفسھ إال یھلك ال فإنھ آثم و ظلم من إال دینھم وللمسلمین دینھم للیھود. 
 وأثم ظلم من إال آمن قعد ومن آمن المدینة من خرج من . 

  

  . وسلمصلى اهللا عليه بـإقامة هذه األركان الثالثة تأسست أول دولة إسالمية ىف املدينة بقيادة حممد 
  
  
  
  

 العبارة الدالة علیھ المصطلح
  .أھل مكة الذین خرجوا من دیارھم فارین بدینھم إلى المدینة بھدف نشر الدعوة اإلسالمیة   المھاجرون

  . وسمل ليه هللا صىلالذین نصروا الرسول ) المدینة ( أھل یثرب   األنصـــــار

  صحیفة المدینة
أمنھم فیھ ، بینھ وبین الیھود الموجودین بالمدینة ليه وسمل  صىل هللالكتاب الذى كتبھ الرسول 

  .ودور عبادتھم  وأموالھمعلى دینھم 
  
  
  
  
  
  

صلى اهللا عليه الكتاب الذى كتبه الرسول :  صحيفة املدينة
اليهود املوجودين بني املسلمني وغري املسلمني خاصة وسلم 

  .واهلم ودور عبادم أمنهم فيه على دينهم وام، باملدينة 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

   أسئلة عامة على الدرس 
  

  : أكمل العبارات اآلتیة : السؤال األول   
 

 .لبعثة من ا ............بیعة العقبة الثانیة فى العام و  من البعثة ...............فى العام  األولى كانت بیعة العقبة .١
ليه وسمل ھاجر الرسول .٢  ...................من مكة إلى  صىل هللا 
ليه وسمل جر الرسولاستأ .٣   .ة ھ فى الھجرلیكون دلیال ل....... .................... صىل هللا 
  ...........................ھو  ةول ما قام بھ الرسول فى المدینأ .٤
  . الركن الثانى فى بناء الدولة....... ....................عتبر ی .٥
  . لغیر المسلمین ....... ..................على حریة  نصت صحیفة المدینة .٦
  ...........................سالم ھو أول سفیر فى اإل .٧
ليه وسمللتدبیر مؤامرة ضد الرسول .................... اجتمع زعماء قریش فى  .٨  .  صىل هللا 
ليه وسمل الرسول حرص .٩  ........................على أن یحدد حقوق وواجبات كل من بالمدینة فقام بكتابة  صىل هللا 

ليه وسمل الرسولقام  .١٠  ................... و ...................بالمؤاخاة بین  صىل هللا 
 

  :اآلتیة  األعماللمن تنسب : السؤال الثانى   
 

 ( ............................ )             .یعتبر أول سفیر فى اإلسالم  .١
ليه وسمل صاحب الرسول  .٢  ( ............................ )         .فى الھجرة صىل هللا 
ليه وسمل فى فراش الرسول  نام .٣   ( ............................ )       . لیلة الھجرة صىل هللا 
ليه وسمللرسول  لكان دلیًال .٤  ( ............................ )        . فى الھجرة  صىل هللا 
ليه وسملالرسول  ھكلف .٥   ( ............................ )       . المشركین أخباربتتبع  صىل هللا 
ليه وسمل كلفھا الرسول .٦  ( ............................ )       . الغار إلىحضار الطعام بإ صىل هللا 
ليه وسملكلفھ الرسول  .٧  ( ............................ )       . حول الغار األغنامعى بر صىل هللا 

 

  :العبارات اآلتیة  بم تفسر : السؤال الثالث   
ليه وسملعرض الرسول  .١   .نفسھ على الوفود فى موسم الحج  صىل هللا 
  .وفد یثرب لدعوة اإلسالم  استجابة .٢
ليه وسملرسال الرسول إ .٣  . ىاألول العقبةد بیعة یثرب بع إلىمصعب بن عمیر  صىل هللا 
ليه وسمل لقتل الرسول مؤامرةتفكیر قریش فى تدبیر  .٤   .ة فى دار الندو صىل هللا 
 . یثرب   إلى  خطة الرسول للھجرة نجاح .٥
 .أھمیة دور المسجد فى اإلسالم  .٦
ليه وسمل الرسول أمر .٧  .أن یرعى األغنام حول غار ثور  ةعامر بن فھیر صىل هللا 
ليه وسملصىل هللاترك الرسول  .٨  .على بن أبى طالب لینام فى فراشھ لیلة الھجرة   
ليه وسملقیام الرسول  .٩   . واألنصاربین المھاجرین  ةبالمؤاخا صىل هللا 

ليه وسمل قیام الرسول .١٠  .بوضع صحیفة المدینة  صىل هللا 
 

   : ما النتائج التى ترتبت على: السؤال الرابع   
 

 . واألنصارة الرسول بین المھاجرین مؤاخا. ٣      . األولى العقبةبیعة  .١
 .الى یثرب مكةھجرة الرسول من . ٤      .الثانیة  العقبةبیعة  .٢

 

  : قارن بین :  الخامسالسؤال 
 

 : من حیث بیعة العقبة األولى وبیعة العقبة الثانیة  .١
 .النتائج ، الشروط ، عدد األشخاص ، التاریخ 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  
  

  فى المدینة وأسس دولتھ بدأت مرحلة مواجھة المعتدین على الدعوة بمقاومة  وسمل ليه هللا صىلبعد أن أستقر الرسول
 : ھذا الدین بعد أن نزل قول اهللا تعالى كل من یسعى للقضاء على 

  (ورة البقرة س.  
   )المعتدین  مواجھة ( :املرحلة الثالثة من الدعوة  

  وأصحابھ مجموعة من السرایا والغزوات ضد المشركین  وسمل ليه هللا صىلخاض الرســول.  
  

  الغزوات  السرايا  
 المشركین ضد وسمل ليه هللا صىلالنبي  وجھھا حمالت ھي  اــفهـريـعـت

  یحضرھا ولم
 بقیادة مسلمونال ضھاخا معارك ھي

  المشركین ضد وسمل ليه هللا صىل الرسول

 وتحریضھم لیكفوا كیدھم االقتصادیة قریش قوة إضعاف  اـــهـدفـه
  . وأصحابھ بالمدینة وسمل ليه هللا صىلالرسول  على للیھود

دفاع عن الدین الجدید وحمایة نشر لل
  . مبادئھ بین الناس جمیعا

  

  :غـــــزوة بـــــــــدر 
  

  .) ھــ ٢(  نى من الھجرةالعام الثا  اریخھات
  ) ٣١٣المسلمین ( ضد )  ١٠٠٠:  ٩٠٠قریش (               قریش ضد المسلمین  أطرافھا

  أسبابھا
لقریش قادمة من الشام لتكون تجاریة قافلة على أصحابھ اعتراض  وسمل ليه هللا صىلأقترح الرسول 

فلما علم أبوسفیان قائد القافلة غیر  الھجرةأثناء  مینالمشركون من المسلعما سلبھ تعویضا لھم 
  .والقضاء علیھمإصرار زعماء قریش على قتال المسلمین طریقھ فنجا بالقافلة من أیدى المسلمین 

  أحداثھا

  مقاتل حتى وصلوا ) ١٠٠٠: ٩٠٠(التسعمائة إلى األلف مابین بلغ عدده خرجت قریش بجیش
 .ربد إلى

 ھمفأشاروا علیھ بالخروج لقتال  أصحابھ وسمل ليه هللا صىل استشار الرسول . 
 مقاتل) ٣١٣( ثالثمائة وثالثة عشر مقاتًال عدده بلغ جیش فى   وسمل ليه هللا صىلالرسول  خرج 

  .حتى وصلوا إلى بئر بدر 
  بئر من ) أقرب ( أن یعسكر عند أدنى  وسمل ليه هللا صىل على الرسول" الحباب بن المنذر" أشار

 .لى المشركینإر بدر أبا
  وظل یدعو ربھ فأمده اهللا على القتال  أصحابھ وسمل ليه هللا صىلبدأت المعركة وشجع الرسول

  . ضد المشركینبمالئكة لتحارب معھ 

  نتائجھا

بالرغم من قلة عدد المسلمین وعدتھم ؛ وذلك بسبب قوة انتصار المسلمین وھزیمة قریش  .١
 .إیمانھم وأخذھم بأسباب النصر 

   .ة بن ربیع ةوعتب؛ ھم أبو جھل بین من المشركین منرجًال   )  ٧٠(سبعین ل قت .٢
  .من المشركین وأمر الرسول أصحابھ بمعاملة األسرى معاملة حسنة رجًال  )  ٧٠(أسر سبعین  .٣
  .ن یرجـًال من المسلم ) ١٤( أربعة عشر ـاد استشھ .٤

الدروس 
  المستفادة

 ى القوة أو كثرة العدد والعدةلالنصر یأتي من عند اهللا وال یعتمد ع .  
 التأكید على مبدأ الشورى .  
  فى الحروب حسن معاملة األسرى.  
  

  
  

   ) دعوته وكفاحه (   صلى اهللا عليه وسلمغزوات الرسول :  الرابعالدرس 
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 لإلطالع  .ٌسمیت غزوة بـدر باسم  غزوة الفرقان ألنھا فرقت بین الحق والباطل 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  بىن قينقاع غـــــزوة
 ليه وسملالرسول  حاول لكنھم كانوا یكرھون المسلمین ویسخرون ، أن یعیش مع یھود المدینة فى سالم  صىل هللا 

 . ویسعون للفتنة بینھم 
  .) ھــ ٢(  نى من الھجرةاالعام الث  تاریخھا
  . یھود بنى قینقاع ضد المسلمین  أطرافھا

  أسبابھا
 ليه وسمل  نقض الیھود عھدھم مع الرسول فى مسلمة على مرأة  الیھودأحد اعتدى حیث   صىل هللا 

الیھودى فاجتمع الیھود  رجل من المسلمین وقتل) دافع عنھا ( فانتصر لھا بنى قینقاع  سوق
  .فقتلوه سلم  علي الرجل الم

  أحداثھا
ليه وسملعلم الرسول  لیلة وأنزل اهللا فى  تحرك بجیشھ وحاصرھم خمس عشرةبالحادثة ف صىل هللا 

  .قلوبھم الرعب والخوف

  نتائجھا
 .استسلم یھود بنى قینقاع  .١
ليه وسملالرسول  مرأ .٢  . من المدینة بعد أن أخذ أسلحتھمیھود بنى قینقاع بخروج  صىل هللا 

  ليه وسملخلص الرسول توبذلك   .المدینة بمن أول طائفة من الیھود  صىل هللا 

  .المظلوم وإغاثة المحتاج  نصرة   ■                        الوفاء بالعھد   الدروس المستفادة
  

 غـــــزوة  أحـــــــد
  .) ھــ ٣(  من الھجرة الثالثالعام   تاریخھا
  ) ١٠٠٠المسلمین ( ضد )  ٣٠٠٠قریش (          .           قریش ضد المسلمین  أطرافھا
  .لھزیمتھم فى بدر م من المسلمین رغبة قریش فى االنتقا   أسبابھا

  أحداثھا

 ریبا من مقاتل وتحركوا نحو المدینة حتى نزلوا ق بلغ عدده ثالثة آالفكبیرًا قریش جیشًا  جھزت
 . جبل أحد

  روا علیھ بالخروج من المدینة أصحابھ فأشاوسمل  ليه هللا صىلاستشار الرسول. 
  وفى الطریق رجع عبد اهللا بن المسلمین  ألف منجیش بلغ عدده  فىوسمل  ليه هللا صىلخرج الرسول

 .  سلول زعیم المنافقین بثلث الجیش
  شرف على أرض للوقوف على جبل ُی للمعركة فأختار خمسین رامیًاوسمل  ليه هللا صىلخطط الرسول

 . بأال یتحركوا من أماكنھم فى حالة النصر أو الھزیمة إال بأمره  أمرھمو ؛ المعركة
  دارت المعركة وكان النصر فى البدایة حلیف المسلمین. 
  وترتب على ذلك وتركوا أماكنھم لجمع الغنائم وسمل  ليه هللا صىلخالف الرماة أوامر الرسول. 
 نصر بجیشھ على المسلمین فتحول  انقضاستغل خالد بن الولید الفرصة واستدار من خلف الجبل و

   .  وسمل ليه هللا صىلالرسول بسبب مخالفة الرماة أوامر إلى ھزیمة المسلمین 

  نتائجھا

  .المسلمین بعد أن كانوا منتصرین  ھزیمة .١
 . وسمل ليه هللا صىلاستشھاد سبعون من المسلمین منھم حمزة عم الرسول  .٢
 . وسمل ليه هللا صىلجرح الرسول  .٣
  . المشركینمن  ) ١٤(  ربعة عشـرقتل أ .٤

  . االلتزام بأوامر القائد أثناء المعركة  الدروس المستفادة
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 وسلم عليه اهللا صلىقرار الرسول  على ووافقوا استسلموا حىت النضري بين يهود وسلم ليهع اهللا صلىحاصر الرسول   أحد غزوة بعد
وبذلك ختلص الرسول  وسلم عليه اهللا صلىالرسول  لقتل وتآمروا املسلمني هزمية فرصة انتهزوا وذلك ألم املدينةمن  خبروجهم

 . من الطائفة الثانية من اليهود باملدينةوسلم  عليه اهللا صلى

 لإلطالع 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  ندقــخـــالغـــــزوة  
 

  .) ھــ ٥(  من الھجرة الخامسالعام   تاریخھا
  ) ٣٠٠٠المسلمین ( ضد )  ١٠٠٠٠قریش .    (  قریش وحلفاؤھا ضد المسلمین  أطرافھا

لقتال  د بنى النضیریھوسادات لتحریض جماعة من ) القبائل المجاورة لھا ( ریش وحلفائھا استجابة ق   أسبابھا
  .المسلمین بعدما أخرجھم الرسول من المدینة 

  أحداثھا

  عشرة آالف مقاتل نحو المدینةعدده خرجت قریش وحلفاؤھا بجیش بلغ . 
  جب فأٌع بحفر خندق حول المدینة" فارسىسلمان ال"علیھ أشار فأصحابھ وسمل  ليه هللا صىلاستشار الرسول

 .ذلك وسارع ھو وأصحابھ فى حفر الخندق وتم االنتھاء منھ قبل مجىء المشركین وسمل  ليه هللا صىلالرسول 
  فجعل الجبل خلفھ والخندق أمامھ جیش عدده ثالثة أالف مقاتلبوسمل  ليه هللا صىلالرسول خرج . 
  وا الخندق قالوحلفاؤھا رأت قریش "  "ى المسلمینوفرض حصارا عل. 
 وانضموا إلى المشركین فاشتد وسمل  ليه هللا صىلالرسول الذى كان بینھم وبین عھد ال)  بنى قریظة (یھود  خان

 ) .المشركین ( وعدو من الخارج ) یھود قریظة ( الحصار على المسلمین حیث حاصرھم عدو من الداخل 
 اهللا الرعب فى قذف خیام المشركین وقتلعت امدة شھر كامل حتى أرسل اهللا ریحًا شدیدة ل مر الحصاراست

  . قلوبھم

  .بفضل اهللا وعودة المشركین إلى بالدھم خاسرین ن یر المسلماانتص   نتائجھا
الدروس 
  المستفادة

 لى مبدأ الشورى التأكید ع   ■                                   . التماس النصر من اهللا. 
 الحزم فى التصدي للغدر والخیانة .  

  

 : من يھود بنى قريظة  وسمل ليه هللا صىلموقف الرسول 
 وأمر حاصرھم بعد انتصار المسلمین فى غزوة الخندق فقام بالى یھود بنى قریظة  وسمل ليه هللا صىلالرسول  توجھ

 . بإخراجھم من المدینة وذلك بسبب غدرھم وخیانتھم 
  ) مواجھة من یقف ضد حریة نشر الدعــوة ( عاملية الدعوة  : ملرحلة الرابعة من الدعوة  ا

  صلـح احلديبية 
   وسمل ليه هللا صىلقریش مع الرسول : الصلح  أطراف   ■      .) ھــ ٦(  من الھجرة السادسالعام  :تاريخ الصلح 

 . الحدیبیة بالقرب من مكة : ناملكا
  : ظروف عقد الصلح 

  ألداة العمرة لى مكة من أصحابھ إ فى جمع وسمل ليه هللا صىلخرج الرسول. 
  قریش إلى  عثمان بن عفان وسمل ليه هللا صىلأرسل  ةالحدیبیمكان ُیسمى لى إ وسمل ليه هللا صىلوصل الرسول عندما

  .ولكن قریش أصرت على منعھم من الدخول ، لقتال لیخبرھم انھ لم یأٍت
  على قتال أصحابھ  ةبایعبم وسمل ليه هللا صىلفقام الرسول تل ُق ھشیع أنعفان فى العودة من قریش وُأبن تأخر عثمان

 . ولكن سرعان ما عاد عثمان)  بیعة الرضوان( ــ بالبیعة قریش وعرفت ھذه 
  الصلح الذى  لىالطرفان إوتوصل  وسمل ليه هللا صىللرسول رسًال لمفاوضة اأرسلت ف من أن یتجدد القتالقریش خشیت

  .) ة صلح الحدیبی( ُأطلق علیھ 
  :ة شروط صلح احلديبي

 . سنوات إیقاف الحرب بین الطرفین عشر  .١
 .) ھــ  ٧( یؤجل دخول المسلمین إلي مكة للعام القادم  .٢
ليه وسملمن أراد أن یدخل فى حلف محمد  .٣  دخل فیھ ومن أراد أن یدخل فى حلف قریش دخل فیھ ؛  صىل هللا 

ليه وسملیلة خزاعة فى حلف فدخلت قب   .قبیلة بكر فى حلف قریش ودخلت  صىل هللا 
ليه وسملمن أتى إلى  قریش من المسلمین ال ترده و من أتى إلى محمد  .٤ .من قریش رده إلیھم  صىل هللا 

ىف غزوة  وسمل ليه هللا صىل هم الطائفة الثانية الىت أخرجها الرسول: بىن النضري 
 .هــ  من املدينة لغدرهم وخيانتهم ٤بىن النضري عام 

 الحظ أن  

 .زیارة بیت اهللا الحرام فى غیر موسم الحج : العمرة 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  :ديبية احل نتائج صلح
  ليه وسبدأ الرسول  :كان ھذا الصلح فتحًا مبینًا على المسلمین حیث فى إرسال الرسل إلي ملوك ورؤساء  ملصىل هللا 

ا ومواجھة كل من یقف أمام تبلیغھا ونشر بدأت مرحلة نشر الدعوة عالمًیوبذلك الدول یدعونھم إلي اإلسالم 
 .جمیًعا فضائلھا بین الناس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غــزوة خيبــر 
    )ھــ  ٧(  العام السابع من الھجرة  تاریخھا
  ) ١٦٠٠المسلمین (             .بر یھود خیضد المسلمین   أطرافھا

  أسبابھا
  خیبرمدینة كانت الیھود وغدرھم حیث  لیأمن شرخیبر  فتح وسمل ليه هللا صىل الرسولأراد : 

   ووكر للغدر والخیانة مركز للدسائس والمؤامرات 
  القبائل على قتال المسلمین الذین یحرضونومأوى لمثیري الشغب من الیھود  .  

  .حتى استسلمتخیبر  حاصرمقاتل و ) ١٦٠٠(فى جیش بلغ عدده ألف وستمائة ج الرسول خر   أحداثھا

  نتائجھا
  .استسالم كل حصون خیبر وانتصار المسلمین  .١
ما یكون للمسلمین نصف أن  على یزرعون أرضھاعلى یھود خیبر  وسمل ليه هللا صىلالرسول  أبقى .٢

  .یخرج منھا من زرع  
الدروس 
  المستفادة

 مر على اآلخرین عدم التآ. 
 عند المقدرة  التسامح والعفو.  

  

  

  
  

 فتــح مـــكة
  ) ھـــ  ٨(  العام الثامن من الھجرة  تاریخھا
  ) ١٠٠٠٠المسلمین (                   . ضد قریشالمسلمین   أطرافھا

  أسبابھا
 خزاعة  قبیلةضد تحالفت مع قبیلة بكر ووسمل  ليه هللا صىلع الرسول قریش عھدھا م تنقض 
  .وقاتلوھم وھم آمنون مطمئنون  ) بعد صلح الحدیبیة وسمل ليه هللا صىلدخلت فى حلف الرسول  التى( 

  .وحاصرھا بجیش بلغ عددًه عشرة أالف مقاتل إلى مكة  وسمل ليه هللا صىلخرج الرسول    أحداثھا

  نتائجھا
 عن أھلھا  ى دون قتال وعفمكة  وسمل ليه هللا صىلالرسول  فتح .١
  . عبادة اهللا نساء من قریش یعلنون إسالمھم ویبایعونھ على رجال و وسمل ليه هللا صىلالرسول  أتى إلي .٢

الدروس 
  المستفادة

  عدم رد اإلساءة. 
  التسامح والعفو عند المقدرة.  
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 منھا الخلیفة عمر بن الخطابخرجھم حتى أ خیبرظل الیھود فى 
 . الوجود الیھودي فى شبھ الجزیرة العربیة نتھيوبذلك ا

  الحظ أن 

  :ىف صلح احلديبية  ةدور أم سلم
يقم منهم أحد فلم ، مث حيلقوا اهلدى )  يذحبوا ( ينحرواأن يقوموا فأمر املسلمني من كتابة صلح احلديبية  وسمل ليه هللا صىل عندما فرغ الرسول

هلك املسلمون ؛ "  وسمل ليه هللا صىل وذكر هلا ما لقى من الناس وقال" أم سلمة"فلما مل يقم منهم أحد دخل على السيدة ثالث مرات حىت قال ذلك 
، ورجع  املسلمون من غري فتح فهم لذلك مكروبون ، رسول اهللا أعذرهم فقد محلت نفسك أمرا عظيما ىف الصلح يا " ه فقالت ل" م فلم ميتثلوا أمر

حىت املسلمون  رآهفنحر هديه ودعا حالقه فحلقه فما أن كلّم أحدا فخرج مل ي" يا رسول اهللا وابدأهم مبا تريد فإذا رأوك فعلت اتبعوك  اخرج ولكن  
 . تواثبوا على اهلدى فنحروه وحلقوا وهم ىف غم أشد من غمهم السابق ألم تأخروا عن طاعته 

 لإلطالع 



 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 غــزوة حنني 
  )ـــ ھ٨(  ام الثامن من الھجرةالع  تاریخھا
  .نیضد المسلم) طائف ال أھل( ھوازن و ثقیف اقبیلت  أطرافھا
  . نیالمسلمة رباحمقبیلتي ھوازن و ثقیف  قررت   أسبابھا

  أحداثھا

  ھوازن و ثقیفى قبیلتلقتال  ُحنینإلى جیش ب وسمل ليه هللا صىلالرسول بعد أن استقر فتح مكة خرج. 
 ة قللن نھزم الیوم من قال بعضھم ذلك لكثرة عددھم وعدتھم بقوتھم و فى الطریقالمسلمون  شعر . 
  صىلالرسول المسلمون وتفرقوا ولكن  انقض علیھم العدو فتراجعفلى ُحنین إالمسلمین  وصلعندما 

  . ھم عدو وقاتلوان ینادى فى المسلمون  فاجتمعوا أثبت وأمر عمھ العباس ب  وسمل ليه هللا
  .فى نھایة األمر  وثقیفن على قبیلتى ھوازن یالمسلم راانتص   نتائجھا

  . اإلیمان وقوة طاعةالب ولكن فقط والعدة العدد بكثرة یأتي ال النصر   تفادةالدروس المس
  

 ) صلى اهللا علیھ وسلم آخر غزوات الرسول (                 غــزوة تبــوك
  ) ٣٠٠٠٠المسلمین )                ( ـــ ھ٩(  من الھجرة التاسعام الع  تاریخھا
  . الرومضد ن یالمسلم  أطرافھا
  .والقضاء علیھم  المسلمین كبیرًا لقتال ًاإعداد الروم جیش  أسبابھا

  أحداثھا
  جیشا بلغ عدده ثالثین ألف مقاتل  وسمل ليه هللا صىلأعد الرسول. 
  التى كانت خاضعة للروم نحو تبوك جیش المسلمین تحرك. 
  تفرقوا جمیعا أحدا من الروم حیث قذف اهللا فى قلوبھم الرعب ف وسمل ليه هللا صىلیجد الرسول لم.  

ليه وسملعودة الرسول    ■       المسلمین  انتصار   نتائجھا   . ا إلي المدینةبجیشھ سالًم صىل هللا 
  .بذل النفس والمال فى سبیل اهللا    الدروس المستفادة

  
 صلى اهللا عليه وسلم وفــاة الرسول

 خطب في ھناك و) حجة الوداع ( ألداء فریضة الحج  وسمل ليه هللا صىلخرج الرسول  ةالھجرمن العام العاشر  نھایة فى
 .ي اإلسالمالدین الناس مبینا لھم مبادئ 

 مرض بالحمى من عودتھ ) ھــ ١١( بعد أداء فریضة الحج وفى العام التالى إلى المدینة  وسمل ليه هللا صىلالرسول  عاد. 
  الحادى عشر من عام فى الربیع األول من )  ١٢( عشر الثانى الموافق  في یوم االثنین وسمل ليه هللا صىلتوفى الرسول

 . فى المدینة  بعد أن أدى األمانة وبلغ الرسالة فجزاه اهللا عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء ُدفنوالھجرة 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  
  

وأحاطت جيوش املسلمني ، وجيوش املسلمني وكل تفكريه دخول بيت اهللا احلرام دون إراقة قطرة دم واحدة  وسمل ليه هللا صىل سار الرسول
زعيم قريش أبو سفيان ومعه آخرون ؛ أسلم أبو  وسمل ليه هللا صىل الرسولقريش خبطورة املوقف فأرسلوا إىل شعرت ، مكة من كل املداخل  

 وسمل ليه هللا صىل الرسولفقال  وسمل ليه هللا صىل الرسولسفيان بعد حواره مع 
 قال هلم مكة وفتحها دون قتال وعفا عن أهلها و  وسمل ليه هللا صىل الرسول دخل: 

 ، قالوا:  

 لإلطالع 
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

 أسئلة عامة على الدرس 

   مصطلحات الدرس 
  

 

  العبارة الدالة علیھ  المصطلح
  .ضد المشركین  معارك خاضھا المسلمون بقیادة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  غزوات
  .حمالت وجھھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ضد المشركین ولم یحضرھا   السرایا

البیعة التى بایع فیھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ على قتال قریش بعد إشاعة خبر   بیعة الرضوان
  .قتل عثمان بن عفان 

  
  

  

  :أكمل العبارات اآلتیة : السؤال األول   
ليه وسملیش عھدھا مع الرسول نقضت قر .١  ................قبیلة  ضد... .............عندما تحالفت مع قبیلة  صىل هللا 
ليه وسمل تسمى المعارك التى خاضھا المسلمون بقیادة الرسول .٢  ................       بـ صىل هللا 
ليه وسملعلى الرسول ..................... أشار  .٣  .عسكر عند أدنى بئر من آبار بدر لقتال المشركین أن ی صىل هللا 
ليه وسملبینما ھزم الرسول  ....................تم فتح مكھ عام  .٤  . ...................الروم فى غزوة  صىل هللا 
 .    مركز للدسائس  والمؤامرات ضد المسلمین... ................كانت مدینة  .٥
ليه وسملعلى الرسول .... ....................... أشار .٦  .بحفر خندق حول المدینة صىل هللا 
ليه وسملخرج الرسول  .٧  .........................و ....................... عد فتح مكة لقتال قبیلتى ب صىل هللا 
ليه وسملبن عبد المطلب عم الرسول  استشھد حمزة  .٨   ...................فى غزوة  صىل هللا 
ليه وسملوة الخندق تخلص الرسول بعد غز .٩  .....................من یھود  صىل هللا 

ليه وسملبایع الرسول  .١٠  .....................ھـ فیما یعرف ببیعة  ٦أصحابھ على القتال عام   صىل هللا 
 .....................انتھى الوجود الیھودى من الجزیرة العربیة على ید  .١١
ليه وسملصىل هللانتصر الرسول  .١٢  .....................ثقیف فى غزوة  على قبیلتى ھوازن و  
ليه وسملآخر غزوات الرسول ....................... كانت غزة  .١٣  .  صىل هللا 
ليه وسملأدى الرسول  .١٤  ......................فریضة الحج عام   صىل هللا 
ليه وسملتوفى الرسول  .١٥  ................فى العام .............. من شھر  ١٢الموافق ......... ..........فى یوم  صىل هللا 

  

  : أمام العبارات الخاطئة مع التصویب فیما یلى) خطأ(أمام العبارات الصحیحة أو كلمة ) صح(اكتب كلمة : السؤال الثانى 
 

 )  (          . فى العام الثانى عشر من البعثة األولى العقبةتمت بیعة  .١
 )  (             .عبد المطلب فى غزوة احد  بن ةقتل حمز .٢
 )  (           .اعترض بعض المسلمین على بعض بنود صلح الحدیبیة  .٣
ليه وسملتوفى الرسول  .٤  )  (          .فى العام العاشر من الھجرة  صىل هللا 
 )  (             .  قضى الرسول على شر الیھود بعد غزوة خیبر .٥
 )  (      .تصار المسلمین وانتھت بانحدثت غزوة احد عام الثالث من الھجرة  .٦
 )  (               . انھزم المسلمون یوم احد لقلة عددھم .٧
ليه وسملتخلص الرسول  .٨  )  (       . من یھود بنى قریظة بعد غزوة بدر صىل هللا 
 )  (                .  كان صلح الحدیبیة نصرا للمسلمین .٩

 )  (              . ھــ٩كانت مدینة تبوك خاضعة للفرس قبل  .١٠
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 الوسام ىف الدراسات االجتماعية 
 

 حممود عبد اجليد/ أ 

  : لمن تنسب األعمال اآلتیة : السؤال الثالث   
 

 ( ..................... )       .غیر طریق القافلة التجاریة التى أراد المسلمین اعتراضھا و نجا بھا  .١
ليه وسملأشار على الرسول  .٢  ( ..................... )       .أن یعسكر عند أدنى بئر من آبار بدر  صىل هللا 
ليه وسملعم الرسول  .٣  ( ..................... )            .ھـ ٢قتل فى غزوة بـدر الذى صىل هللا 
ليه وسملخالفوا أوامر الرسول  .٤  ( ..................... )     .فى غزوة أحد وتركوا أماكنھم لجمع الغنائم   صىل هللا 
 ( ..................... )           . زعیم المنافقین الذى عاد بثلث الجیش فى غزوة أحـد  .٥
 .. )...................(   .  ف الجبل بجیش المشركین وانقض على جیش المسلمین فى غزوة أحداستدار خل .٦
ليه وسملعم الرسول  .٧  ( ..................... )         .ھــ ٣الذى استشھد فى غزوة أحد  صىل هللا 
ليه وسملأشار على الرسول  .٨  ...... )( ...............         .بحفر خندق حول المدینة  صىل هللا 
 ( ..................... )         . أمر بإخراج یھود بنى قریظة من المدینة بعد غزوة الخندق .٩

 ( ..................... )         .قاموا بتحریض قریش والقبائل المجاورة لھا لقتال المسلمین  .١٠
ليه وسملنقضوا عھدھم مع الرسول  .١١  ( ..................... )  .  قإلى المشركین فى غزوة الخندوانضموا  صىل هللا 
ليه وسملالرسول  أرسلھ .١٢  ( ..................... )    . ھـ ٦إلى قریش لیبلغھم بأنھ لم یأٍت لقتال عام  صىل هللا 
ليه وسملانضمت إلى حلف الرسول  .١٣  ( ..................... )         . بعد صلح الحدیبیة  صىل هللا 
 ( ..................... )             . دیبیة انضمت إلى حلف قریش بعد صلح الح .١٤
  ( ..................... )        . انتھى فى عھده الوجود الیھودى فى شبھ الجزیرة العربیة  .١٥

 

  :العبارات اآلتیة  بم تفسر: السؤال الرابع    
 

 .ین لقافلة قریش التجاریة اعتراض المسلم .١
 .  ھزیمة المسلمین فى غزوة احد .٢
ليه وسملصىلقضاء الرسول  .٣   .ر الیھود فى شبھ الجزیرة العربیة على ش  هللا 
ليه وسملمبایعة الرسول  .٤  .أصحابھ على قتال المشركین یوم الحدیبیة  صىل هللا 
ليه وسملتخلص الرسول  .٥  .من یھود بنى قریظة  صىل هللا 
 . قیام غزوة خیبر  .٦
 .تعد ھزیمة غزوة حنین درًسا مھما للمسلمین  .٧
 .فتًحا مبیًنا على المسلمین ة كان صلح الحدیبی .٨

  

   :ما النتائج التى ترتبت على : السؤال الخامس   
 

ليه وسمل مخالفة الرماة أوامر الرسول. ٢      .ھــ  ٢غزوة بــدر  .١  .أحــد في غزوة  صىل هللا 
ليه وسملعقد الرسول . ٤        .ھـ ٢غزوة بدر . ٣  .ھــ  ٦صلح الحدیبیة  صىل هللا 
ليه وسملنقض قریش عھدھا مع الرسول . ٦      . ـھـ٧غزوة خیبر . ٥  .ھــ  ٨عام  صىل هللا 
  . ھــ٩غزوة تبوك . ٨      . ھــ٨غزوة حنین . ٧

  : دلل على صحة العبارات اآلتیة :  السادسالسؤال   
ليه وسملكان الرسول  .١  .یستشیر أصحابھ أثناء الغزوات  صىل هللا 
 .كان الیھود أھل غدر وخیانة  .٢
ليه وسملصعفا الرسول  .٣  .عن الذین ظلموه قبل الھجرة  ىل هللا 

 

 : قارن بین كل من : السابعالسؤال 
 . الھدف منھا ،  التعریف  : السرایـا والغزوات من حیث  .١
 النتائج ، األطراف ،  التاریخ : غزوة بــدر وغزوة أحـد من حیث  .٢
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 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )      

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 بني دول الوطن العربى الرياح  (  -  املطر - درجات احلرارة  )  يوجد اختالف فى  مناخ الوطن العربي

 تنوع املناخ فى الوطن العربى   السبب

 ( تنوع احملاصيل الزراعية*                       تنوع النباتات الطبيعية )  إىلذلك ادى   النتيجة

 فيما بينها بني الدول العربية االقتصادى قيام التكاملإىل  التنوع ذلك  ادى 

 

 

 

 

 

 يؤثر املوقع الفلكى فى مناخ الوطن العربى حيث :  التأثير

 درجة احلرارة كلما اقرتبنا من دائرة االستواء ترتفع  الحرارة ارتفاع

 احلرارة كلما بعدنا عن دائرة االستواء          ) االبتعاد مشاال او جنوبا ( درجة تنخفض  الحرارة انخفاض

 

 

 

 يطات (احملبحار والاملسطحات املائية ) املناطق الساحلية املطلة على هى   المناطق الساحلية

    املناخ املعتدلب متتاز   

 المناطق الداخلية
 ( القارية) 

 املناطق القارية (             هى املناطق البعيدة عن املسطحات املائية( 

  اخنفاض درجة احلرارة شتاءا ( ) ) ارتفاع درجة احلرارة صيفا (               بالتاىلاحلرارة تتميز 

 ( املناطق الصحراوية ) مثل 

 

 

 

 

 ( المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي )   الدرس الثالث

 العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي

 الموقع  بالنسبة لدوائر العرض

 البعد والقرب عن المسطحات المائية

 خصائص مناخ الوطن العربي 
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واحدة (مئوية  مرت عن سطح البحر تنخفض درجة احلرارة ) درجة  150كلما ارتفعنا  االرتفاع         

 جبال لبنان (قمم  )    مثل القمم اجلبيلية يغطيها اجلليد جند أن

اتجاه الكتل
الجبلية

) جوانب ) سفوح ( اجلبال املواجهه للمسطحات املائية         ) غزيرة املطر

) جوانب اجلبال الداخلية ) الواقعة فى منطقة ظل املطر (       ) اقل مطرًا

السبب : اصطدام الرياح احململة باملياة فى اجلوانب املواجهه للمسطحات املائية

) مثل ) جبال اطلس 

البحر املتوسط سواحل فى االطراف الشمالية للوطن العربى املطلة على يقع الموقع

* املغرب *  ليبيا مصر  *       اجلزائر  اإلقليم دولمن 

   ارتفاع احلرارة ()    الصيف  الخصائص المناخية

 سقوط االمطار ( –    اعتدال احلرارة)      الشتاء 

والحيوان الطبيعيالنبات 
توجد فوق املنحدرات اجلبلية غزيرة املطر الغابات المعتدلة

  )  ( مرتفعات العراق) *             (مرتفعات   بالد الشام )*                         مثل  ) جبال اطلس 

 االرز ) شعار لبنان  ( *   الزيتون *       ) البلوط الفلينى اهم االشجار

الحشائش المعتدلة
االستبس ( (

 البحر املتوسطو اقليم  بني االقليم الصحراوى  تنمو

  ( تزدهر الشتاء ) (جتف   الصيف ) –احلشائش  

 (املاعز  –تربى عليها   )   االغنام

األقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي

إقليم البحر المتوسط

التضاريس
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 فى  املساحة ( ) اكرب االقاليم املناخية     الوطن العربى مساحة% من  80يشغل   الموقع

 )  ميتد بني اقليم البحر املتوسط)  مشاال  (    واالقليم املدارى   )  جنوبا 

 الخصائص المناخية
 

 مناخ قارى 

      (  الليل) ( خاصة فى      شديد الربودة    )الشتاء    

  نهارا (خاصة فى      (   شديد احلرارة )   الصيف( 

 النبات الصحراوى على حسب كمية املطر يتنوع  الطبيعيالنبات 

 حشائش قصرية  (تنمو  ر طمناطق قليلة امل (  

 نبات شوكى مثل الصبار ( ينمو  مناطق نادرة املطر ( 

 الغزالن ( *                     االبل   *               ) الزواحف    اهم الحيوانات

 

 

  جنوب الوطن العربىيقع   الموقع

 *   وسط  الصومال                       معظم  السودان                         من دول  اإلقليم

                    جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية                         جنوب موريتانيا * 

 سقوط االمطار     -       الصيف  (     حرارة مرتفعة )  الخصائص المناخية

        ) يسود اجلفاف   -      تعتدل احلرارة) الشتاء 

 النبات الطبيعي

 (          الصمغ العربى يستخرج منها ) تشبه الغابات االستوائية   (   تكثر بها اشجار السنط )   الغابات المدارية

 الحشائش الحارة
 ) السافانا (

 تتدرج فى الطول من اجلنوب اىل الشمال 

  على حسب  كمية املطر 

 النمور (   –   االسود   –  االفيال    –  ) الزراف   الحيوانات

 حشائش السافانا حديقة  حيوان طبيعية   تعترب   ملحوظة

 ) بسبب  وجود  ) حيوانات   اكله العشب  (   ) حيوانات  اكلة اللحوم 

 

 

 

 

 اإلقليم الصحراوي

 اإلقليم المدارى
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خصائص شعوب 
العربيالوطن 

 فهيلها مجموعة من الخصائص تميزها  العربيشعوب الوطن :
قدرات وامكانيات تكفى لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة متعاونة لديها شعوب

:  الشعوب العربية فان العرب تجمعهم عدة خصائص إقامة أماكنرغم اختالف  االنتماء وهى
ينتمى الشعب العربى إىل اصل واحد

وحدة التاريخ (  -وحدة اللغة   –) وحدة املكان  جيمع الشعب العربى

الوطن العربى يدين ) بالدين االسالمى ( شعب  معظم

الفرد يعترب ثروة بشرية جيب االهتمام بتكوينة واعدادة  الفرد أهمية

 من اجل النهوض باجملتمع

تعريف تعداد 
السكان

 حصر شامل للسكان من حيث:هو

  مكان االقامة  (  -النشاط االقتصادى  –احلالة االجتماعية  –التعليم  –النوع  –) العدد

مجيع الدول العربية تقوم بعمل تعداد سكانى  نظام التعداد

 (  سنوات 10   كلمصر    )             * ( سنوات  5كل  االردن )

مصر من اقدم الدول العربية يف عمل التعداد السكانى

سكان الوطن
العربي

سكان الوطن العربى فى تزايد مستمر

 (385    ( مليون نسمة عام  )2014                 )( 5.3   * يشكلون  %  )من سكان العامل

% (  2.6معدل منو سكان الوطن العربى  )  معدل النمو

 بالنسبة ملعدل النمو العاملى ) معدل مرتفع (معدل النمو السكانى يف الوطن العربى

الزيادة الغري طبيعية*  الزيادة الطبيعة  السبب

النمو السكانى ) هو زيادة عدد السكان خالل فرتة زمنية معينه ( ةظملحو

الوطن العربي (سكان     ) الوحدة الثانية
توزيع سكان الوطن العربي (  )  الدرس األول 

نمو سكان الوطن العربي
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:الناتجة عن الفرق بينالسكانية الزيادة هي   تعريف الزيادة الطبيعية
 الوفيات (  (  و  ) عدد  املواليد ) عدد

) مرتفع (معدل الزيادة الطبيعية يف الوطن العربى   معدل الزيادة
 ارتفاع نسبه املواليد واخنفاض نسبه الوفيات السبب

* تقدم الرعاية الطبية لالطفال       ارتفاع مستوى املعيشة*  حتسن االحوال الصحية     األسباب

ملحوظة
ارتفاع  معدل الوفيات في بعض دول الوطن العربي
 الصومال ( -العراق  -فلسطني –مثل )  سوريا

)  السبب   )   انتشار احلروب فى هذه الدول  ( ) كثرة  اجملاعات فى هذه الدول

العمل  ( -هى انتقال الفرد من منطقة إىل اخرى ) بغرض االقامة   تعريف الهجرة

زيادة عدد سكان الدول املستقبلة للهجرة نتيجة الهجرة

غري طبيعية ( سكانية  مثل دول اخلليج   ) تسمى زيادة

الزيادة الطبيعية

( الزيادة الغير الطبيعية ) الهجرة

ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية

انخفاض  معدل الوفيات في الوطن العربي
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 لمساحة التى يقيمون عليهابالنسبه لعدد السكان  حسابهى   الكثافة السكانية

  املساحة   ) كم مربع (÷ عدد السكان 

 

 

 األمثلة المناطق
           (  مصرفى  وادى النيل والدلتا )   جدا الكثافةمرتفعة 

 بعض املناطق فى سواحل الوطن العربى       –      سوريامشال     -مشال العراق    مرتفعة الكثافة

  مشال افريقيا ) املغرب العربى (          –       بعض اجلهات الساحلية فى بالد الشام  متوسطة الكثافة

   هضبة الشطوط فى اجلزائر   منخفضة الكثافة

 ) مثل الصحراء الكربى  (الصحارى العربية   السكاننادرة 

 

 

 

 

 

 

 
 مناطق التركز

 السكاني

  االنهار جمارى حول والرتبة اخلصبة  السهول الفيضيةفى 

  مناطق سقوط املطرفى 

  الواحات ( فى مناطق املياة اجلوفيةفى ( 

 

 

 ) بسبب قيام الزراعة ( يرتكز السكان فى املناطق السهلية  مناطق التركز

 يقل السكان فوق املرتفعات    ندرة السكان

 سكان اليمن ولبنان  يفضلون سكنى اجلبال بسبب  ) اعتدال املناخ (  ملحوظة

 

 توزيع السكان في الوطن العربي
 

 العوامل التي تؤثر في توزيع السكان

 مناطق الكثافة السكانية
 

 العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان 

 موارد المياه والتربة الخصبة

 التضاريس

 



الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (( 01226084618وليد نصرى )    

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
8

واملمطريرتكز السكان فى مناطق املناخ املعتدل  مناطق التركز

( واجلاف  احلاراملناخ )   يقل السكان فى مناطق  السكان قليلةمناطق 

الخصائصالنشاط
العراق( –مصرمثل  )  ترتفع الكثافة فى املناطق الزراعية حول السهول الفيضية والساحلية الزراعي

فى مصر  (      القاهرة واالسكندرية)  مثل   فى املدن الصناعيةالسكانية  ترتفع الكثافة  الصناعي

واستخراج مصادر الطاقة  فى مناطق التعدين  السكانية ترتفع الكثافة التعدين

 (  الدخلارتفاع (    )    توفري فرص العمل )   بسبب     

) الصحارى العربية (مثل   تنخفض الكثافة فى مناطق الرعى الرعي

االنشطة االقتصادية ) هى احلرف واالعمال التى يقوم بها السكان (ملحوظة

) يؤثر على عدد السكان (      تؤدى احلروب إىل قتل الكثري من السكانالقتل

سوريا ( –سطني ل) ف مثل         بالدهم واللجوء اىل دول اخرى ترك السكانتؤدى احلروب إىل التهجير

تعتبر :  تتوفر بها الطرق والمواصالت التيالمناطق  الطرق والموصالت
 (لالقامة واالستقرار والعمل  )   جذب السكانمناطق

العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان

المناخ

األنشطة االقتصادية

الصراعات والحروب

النقل والمواصالت
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:هيالمشكلة السكانية  أسباب المشكلة
عدم التوازن بني عدد السكان واملوارد املتاحة

الزيادة 
السكانية

 وزيادة فى عدد السكان االقتصادية  بها قلة فى املوارد عربية دول يوجد

مصر  (   -) سوريا  مثل )تعانى من البطالة (       تسمى دول الفائض السكانى

النقص
السكاني

 فى عدد السكان  ونقصبها زيادة فى املوارد  عربية  دولتوجد

الكويت (   -)السعودية   مثل  (    االيدى العاملة ) تعانى نقص يف  تسمى دول العجز السكانى

المقترحات
نشر الوعى خبطورة الزيادة السكانية يف دول الفائض السكانى

االيدى العاملة من دول الفائض السكانى إىل دول العجز السكانى تشجيع انتقال

انتقال روؤس االموال من الدول التى لديها فائض فى املوارد إىل دول العجز فى املوارد

انشاء مشاريع كربى لتوفري فرص عمل فى دول الفائض السكانى

المشكلة السكانية

مقترحات لحل المشكلة السكانية
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(  () سيدنا حممدعاش  غار حراء طفولته وشبابه يف رعاية اهلل     ) ليعده حلمل الرسالة

اختذ سيدنا حممد ()   (  غار حراء  )مكان للتأمل والعبادة هلل 

 النيب  ظل()     سن النبوة ( األربعنييتعبد يف الغار حتى وصل إىل سن (

رمضانيف شهر   ()على سيدنا حممد  ) الوحى (  نزل سيدنا جربيل نزول الوحى

  كان النيب()    األربعنيسن  يف

موقف السيدة
خديجة

 عاد الرسول() إىل بيته واخرب السيدة خدجية مبا حدث 

 أخذت الرسول() ) عامل باإلجنيلكان  على دين إبراهيم (كان ) إىل ابن عمها ) ورقة بن نوفل

الرسول هبشرها  ان () سيكون نيب هذه األمة

صفات النبي
 عددت السيدة خدجية صفات النيب()  انه : وهى

  ( يعني على نوائب احلق   –  يكسب املعدوم        –  يصل الرحم )

قالت له لن خيزيك اهلل ابدأ

( جربيل عليه السالم)  هو ما ينزله اهلل على األنبياء عن طريق   ) الناموس ( الوحى

سنوات  3استمرت   الفترة

 دعا الرسول اهل بيته واملقربني منه بداية الدعوة

أول المسلمين
السيدة خدجية زوجة الرسول      من النساء(() )

أبو بكر الصديق ( ) صديقة   من الرجال

سنوات ( 10)   كن عمره(      طالب)على بن أبى ابن عمه من الصبية

 زيد بن حارثه  ( خادم الرسول  المواليمن    ( ()

( 30اكثر من  إىلاملسلمني ) وصل  أعدادزيادة األعدادزيادة 

األرقم أبىبن  األرقمدار  () اختار هلم الرسول  األرقمدار 

 اإلسالم يفمدرسة  أولكانت

* دراسة الدين فيما بينهم اإلسالميلكى يتعلم فيها املسلمني مبادئ الدين  السبب

(()الدرس الثاني    )   بعثه سيدنا محمد

()مراحل دعوة الرسول

نزول أمين الوحى  )  جبريل ( عليه السالم

المرحلة األولى  : سرية الدعوة
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 من الدعوة سرًا     سنوات ثالثبعد   الفترة

   (على الناس  ) امر اهلل الرسول بأن يعلن مبا جاءه من احلق 

  الناس انه رسول اهلل إىلجبل الصفا واعلن  إىل ()الرسول صعد   البداية

 دعا الناس إىل عبادة اهلل الواحد  األحد وترك عبادة األصنام 

 تبا لك (        فتوعد اهلل أبو هلب بالعذاب  () ) قال للرسول هلب أبوهامجة عمه   موقف عمه 

  بدأت مرحلة احملنة واالبتالء للرسول() وأصحابه 

 وقامت مبحاربة الدعوة () النيبرفضت دعوة   موقف قريش من الدعوة

 ان الدعوة تهدد مصاحلها ومكانتها بني القبائلقريش ظنت   السبب

  وأجدادهم آبائهمخيالف دين  اإلسالمان 

 مل تدرك قريش ان الدين اجلديد سيكون سبب عزتها ورفع مكانها بني العامل 

قريش ضد  إجراءات
 المسلمين

  الرسول  اتهام() بالسحر واجلنون والكذب 

 ( للقضاء على الدعوةتعذيب املسلمني  ) قاموا ب 

 صربوا على أذى املشركني*                               على الدين اإلسالمي  ثبت املسلمني  موقف المسلمين

 األموال والزعامة () على الرسول عرضوا  موقف قريش

   ( رفض الرسول()  هذه األموال والزعامة ) 

 (   سنوات  3 )    املسلمني ومقاطعتهم على حصارقاموا بفرض   رد فعل قريش

  بنى املطلب ( –فرضوا احلصار على من وقف جبانبهم  من ) بنى هاشم 

 فشل احلصار يف رد املسلمني عن دينهم  النتيجة

 

 

 

 

 للمسلمني و () للرسول  قريش إيذاء اشتداد بسبب   الهجرة أسباب

 امر الرسول ()  النجاشياحلبشة عند امللك  إىلاهلجرة  إىلاتباعه  

  ( ال يظلم عنده احد ملك عادل ) * امللك النجاشي                       الن احلبشة ارض صدق 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الهجرة األولي  (  الهجرة إلى الحبشة

 ( العلنيةالدعوة الجهرية )  المرحلة الثانية 
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) عام احلزن (    عام واحد يف (    خدجية السيدة –طالب  أبوعمه  وفاة ) بعد الرحلة أسباب

الرسول  أراد () الطائف إىلفذهب  بدل من مكة خر للدعوةآاختيار مكان

 التمس الرسول()    بالطائف ) قبيلة ثقيف ( النصرة من

()  الرسول بإيذاءهل الطائف الدعوة وامروا أرفضت  موقف اهل الطائف

 عاد الرسول() إىل مكة

()بعد ما حدث له  () اهلل ان خيفف عن الرسول أراد األسباب

رفض اهل الطائف الدعوة االسالمية (    طالب أبوالسيدة خدجية وعمه  )  وفاة()

يف رحلة اإلسراء واملعراج ()ليصحب الرسول  ارسل اهلل سيدنا جربيل الرحلة أحداث

 اسرى بالرسول()  لياًل  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

قريش بالرحلة () اخرب الرسول موقف قريش

 كذبت قريش الرسول()

 صدق رسول اهلل ألنه (   بالصديق )  بكر فسمى أبوصدقة  سيدنا ()

عن طريق سيدنا جربيل األنبياءما ينزل على الوحى

) من شدة احلزن يف هذا العام (  ()وزوجه الرسول – ()العام الذى توفى فيه عم الرسول   عام الحزن

ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ()سري النيب  اإلسراء

من املسجد األقصى إىل السماوات  العال ()صعود النيب  المعراج

() البحث عن مكان جديد   رحلة الطائف للدعوة

رحلة اإلسراء والمعراج

تعريفات
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سبب األسلوب 
الجديد

الرسول دعوة قريش  رفضت()  اىل االسالم

 اإلسالم يفرفض اهل الطائف الدخول

اليت تأتى للحج يعرض نفسه على احلجاج والوفود   موسم احلج يف  () اخذ الرسول الجديداألسلوب 

اإلسالم والنصر واملساعدة لتبليغ رسالة ربه يفالدخول  ميطلب منه

من البعثة ( 11عام )  يفمن اهل يثرب   (   6)  اتبعه النتيجة

 بالدعوة إىل اإلسالمعاد الرجال إىل يثرب وقاموا

 (  حدوث بيعة العقبة األوىل والثانيةيف موسم احلج التاليني )

األولى العقبة بيعة 
من البعثة 12العام  العام

( األوسشخص من  2)   من اخلزرج  (  أشخاص 10)  ()هل يثرب الرسول  أرجل من  (12)  ايعبعدد المبايعين

يعصوه يف معروفال *            ال يقتلون أوالدهم *       ال يزنون*      ال يسرقون * ال يشركوا باهلل شيئًا شروط البيعة

دينهمأمور  ) مصعب بن عمري ( ليعلمهم  اإلسالم يفسفري  أولارسل اليهم النتيجة

الثانية العقبةبيعة 
من البعثة 13العام  العام

(  من أهل يثرب سرا امرأتني)  و (    رجل 73بايع الرسول  ) عدد المبايعين

()بايعوه على محايته ونصرته إن هاجر إليهم فبايعهم الرسول  شروط البيعة

()بايعهم الرسول  النتيجة

 امر الرسول() املسلمني باخلروج إىل يثرب

 الرسول أصبحت يثرب مهيئة الستقبال() وأصحابه

(وبناء الدولة()هجرة البنى )الدرس الثالث  

والثانية بيعة العقبة  األولى

الجديد في نشر الدعوة()الرسولأسلوب 
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 أصحابه للهجرة إىل يثرب() امر الرسول  البداية

 سبيل اهلل يفخرج الكثري من املسلمني إىل يثرب تاركني أمواهلم  وديارهم

خوف قريش من  خطورة  جتمع املسلمني يف يثرباألسباب

 قررت منع الرسول() من اهلجرة واللحاق باملسلمني

دار الندوة    ) اجتمع به زعماء قريش (مكان التدبير

 ()اتفق املشركني على قتل الرسول  الخطة

 اتفقوا على ان جيمعوا من كل قبيلة رجل ويقومون بقتل الرسول()

وبذلك يتفرق دمة () بني  القبائل

وأذن له باهلجرة إىل يثرب ()كشف اهلل املؤامرة للرسول  حماية الله الرسول

خطة الرسول للهجرة
إلى يثرب

اخرب الرسول () أبو بكر الصديق عن الرحلة وان يعد راحلتني للسفر

( كان غري مسلم  )  ليدهلم على الطريق  ( استأجر دليال أمينا ) عبد اهلل بن اريقط

 املشركني ( إلخداع)    فراشه يفترك سيدنا على

  كلف الرسول()   (  سيدنا على بالبقاء يف مكة  )   لريد األمانات إىل أهلها

الخروج إلى يثرب

 الرسول اختبأ ()  ( ليالي 3)     جنوب مكة ملدة (  غار ثور)   فى بكر  أبومع

  كلف الرسول() : كل من
 (   املشركني أخباربتتبع  )        بكر أبىعبد الله بن

(   االطعام هلم بإحضار)  بكر أبىبنت  أسماء

(   أثار عبد اهلل والسيدة أمساءحول الغار ليخفى  األغناميرعى )       عامر بن فهيره

الرسول  حفظه اهلل()  الغار ومل يستطيع املشركني كشفه يف 

 طريق غري طريق القوافل أتى اليهم الدليل  وسار بهم يف  إلى يثرب الوصول

 وصل الرسول()   *              استقبل اهل يثرب الرسولإىل يثرب ()  بالرتحاب

السرية التامة    *()بالرسول  التوفيق والعناية  من اهلل عوامل النجاح

 على تنفيذ التخطيط القادرين   األشخاصاختيار  *التخطيط اجليد

()مؤامرة قريش  ضد الرسول

الهجرة إلى يثرب

للهجرة إلى يثرب()خطة الرسول
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معني )  مثل احلماية واجلهاد ( بأمرعهد ) اتفاق ( يتعد فيه الناس لشخص  البيعة

والصحابة ) مل يكن باألمر اهلني اخلروج من مكة ( ()كانت مكة احب مكان للرسول   حب الوطن

لكى يف سبيل الدين اإلسالمي تركوا الوطن

اصبح للمسلمني مكان امن ) يثرب (  ميارسون به الشعائر الدينية بدون خوف  يثرب

بعد هجرته  ()أول عمل قام به الرسول  بناء المسجد

  (شارك الرسول   بناء املسجد   )() يف بناء املسجد

مدرسة لتعليم مبادئ الدين اإلسالمي  (    -       دار العبادة   -  مقر احلكم يكون   )  الهدف من المسجد

) بهدف نشر الدعوة اإلسالمية  (       هم الذين هاجروا من مكة إىل يثربالمهاجرين

بأمواهلم وانفسهم ()الذين نصروا الرسول   ) املدينة املنورة (  هم اهل يثرب األنصار

آخى الرسول بني املهاجرين واألنصارالمؤاخاة

أن يسود احلب واآلخاء والتعاون بني املسلمني ()أراد الرسول  السبب

إيثار ) تفضيل (  املهاجرين عليهم  يفكان األنصار يتسابقون النتيجة

كل من : المدينة فيكان يوجد  مجتمع المدينة
 اليهود *                   (   مهاجرين وانصار  ) املسلمني 

ان يضع قانون حيدد واجبات وحقوق كل من يقيم يف املدينة ()أراد الرسول ()موقف الرسول 

حيدد عالقة من يقيم باملدينة ومن  هم خارج املدينة

كتاب ) صحيفة املدينة (  ) دستور املدينة  (  ()وضع الرسول  صحيفة المدينة

 ) كان به بنود خاصة باليهود       ) النهم اخطر فئة يف املدينة

(  دور عبادتهم   -  دينهم    -  أمواهلم  )  بهذا الكتاب اليهود على  () من الرسولآ بنود الصحيفة

 عدوان أيمحاية املدينة ضد  يف يتعاون اليهود ان  اشرتطت الصحيفة على

()بهذه األركان الثالثة قامت أول دولة إسالمية يف املدينة بقيادة النيب حممد  ملحوظة

(()دولة الرسول في المدينة ) أسس وأركان  بناء الدولة اإلسالمية

بناء المسجد

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

مبادئ التعايش مع اآلخرين

مالحظات



 

مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
3

( كان هناك من يسعى للقضاء على الدين اإلسالمي)   اإلسالمية  ) احلديثة ( حماطة باألخطاركانت الدولة  األسباب

الدين اإلسالمي والدولة االسالميةباجلهاد والدفاع عن  ()امر اهلل الرسول  الجهاد

 اإلسالميةبدا الرسول يف توجيه السرايا والغزوات ضد املشركني لتأمني الدولة

ضد املشركني ()الرسول معارك خاضها املسلمني بقيادة هي  التعريف

بني الناس ونشر مبادئه اجلديد ومحايته لدفاع عن الدينا الهدف

دون االشرتاك فيها (ضد املشركني  )    ()هي محالت أرسلها الرسول  التعريف

(حتى يكفوا عن عدائهم وحتريضهم لليهود يف املدينة  ضد املسلمني )  قريش االقتصاديةإضعاف قوة الهدف

هجرية 2عام  التاريخ

قريش املسلمني    ضد        األطراف

تعويضا عما سلبه املشركني من املسلمني (ارسل الرسول أصحابه العرتاض قافلة قريش القادمة من الشام )  األسباب

املسلمني أيدى غري اجتاه وجنا من ) قائد القافلة ( علم أبى سفيان    

  قريش مقاتلة املسلمني والقضاء عليهمأراد زعماء

ان يعسكر فيه  ()على النيب  (  احلباب بن املنذر  ) أشار *           (بئر بدر  ) وصل املسلمني إىلالمكان

313كان عدد املسلمني (                            *  1000:  900) من  كان عدد املشركنيالعدد

التقى اجليشني )ارسل اهلل مالئكة لتحارب مع املسلمني (األحداث

باألسباب (األخذ   - انتصر املسلمني بالرغم من قلة عددهم        ) بسبب قوة اإلميان النتيجة

الدروس
المستفادة

 التأكيد على مبدأ الشورى

النصر يأتي من عند اهلل وال يعتمد على القوة  أو كثرة العدد

(( ()الدرس الرابع )  غزوات الرسول دعوته وكفاحه (

غزوة بدر

) المرحلة الثالثة ) مواجهة المعتدين على الدعوة

والغزواتالسرايا 

()اهم غزوات الرسول

الغزوات

السرايا
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هجرية 3عام  التاريخ

املسلمني    ضد       قريشاألطراف

مقاتل   3000جيش حواىل   قريش جتهيز *      االنتقام من املسلمني بسبب غزوة بدر   األسباب

بالقرب من   )  جبل   احد  (المكان

مقاتل 1000اليهم جبيش من  () خرج الرسول -  نزل جيش املشركني عند  ) جبل احد (   األحداث

رجع زعيم املنافقني ) عبد اهلل بن سلول (  بثلث اجليش

على ارض املعركة من الرماة للوقوف على جبل يشرف 50امر الرسول خطط  الرسول

 أمرهم الرسول ()  اهلزمية إال بإذنه أوالنصر  يفأال يتحركوا سواء

أول األمر يفانتصر املسلمني االنتصار

جلمع الغنائم  () ترك الرماة أماكنهم دون اخد األذن من الرسول مخالفة أوامر الرسول

على املسلمني استغل خالد بن الوليد املوقف واستدار من خلف اجلبل وانقض

حتول النصر إىل هزمية*       (      ()) بسبب خمالفة أوامر الرسول      هزمية املسلمني  النتيجة

احلرب يفضرورة االلتزام بأوامر القائد الدروس المستفادة

هجرية 5عام  التاريخ

قريش وحلفائها   املسلمني  ضد األطراف

الرسول من املدينة ) بسبب غدرهم وخيانتهم ( أخرجهمالذين  يهود بنى النضري  قياماألسباب

 على قتال الرسول  بتحريض قريش والقبائل اجملاورة()

 واتفقوا على مقاتله الرسول من القبائل اجملاورة  استجابت قريش وحلفائها  ()

املدينة(    مقاتل حنو    10000خرجت قريش وحلفائها  بعدد  )  األحداث

 النيب أشار  ) سلمان الفارسي  (  على()  وافق الرسول ( حبفر خندق حول املدينة())

خرج الرسول ()  ( كان اجلبل خلفهم واخلندق أمامهم ) مقاتل      3000بعدد

على املسلمني (   شهر )  فرض املشركني احلصار ملدة

وانضموا للمشركني ()مع الرسول  غدر يهود بنى قريظة بالعهد يهود بنى قريظة

( يهود بنى قريظةكان عدو  داخلي ) (  وعدو خارجي ) قريش وحلفائها

قلوبهم الرعب يف وقذف اهللارسل اهلل رحيا شديدة أقلعت خيامهم  النصر من عند الله

بفضل اهلل تعاىل وعودة املشركني إىل بالدهم خاسرينانتصر املسلمني  النتيجة

غزوة احد

( غزوة الخندق ) األحزاب



 

 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (            الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
5

 

موقف الرسول من 
 بنى قريظةيهود 

  وامر بإخراجهم من املدينة بسبب خيانتهم للمسلمنيحاصرهم    

  ) خرج اليهود من املدينة بسبب ) غدرهم وخيانتهم للعهد 

 (  الشورىالتأكيد على مبدأ ) التماس النصر من عند اهلل       الدروس المستفادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجرية 6عام   التاريخ

   ومجع من أصحابه  قاصدين مكة ألداء العمرة  () خرج الرسول  األسباب

 إىل مكةقريش ليطلب الدخول  إىلمكان احلديبية فارسل عثمان بن عفان  إىل الرسول  وصل 

 ) بيعة الرضوان ( ان عثمان قتل فبايع الصحابة الرسول على حماربة قريش أشيع  بيعة الرضوان

  النيببن عفان إىل عثمان  عادسرعان ما  () 

 خشيت من جتديد احلرب مع املسلمني  موقف قريش

  النيبأرسلت قريش رسال لعقد صلح مع () 

 
 

شروط صلح 
 الحديبية

 سنوات 10احلرب ملدة  إيقاف 

  القادملعام إىل مكة ليؤجل دخول املسلمني 

  حلف الرسول  يفن يدخل أمن ارد () دخلت ( حلف الرسول  يفخزاعة  قبيلة  دخل ()) 

  حلف قريش دخل يفان يدخل  أرادمن  

  تردهقريش من املسلمني ال  إىل يأتيمن  

  الرسول إىلمن قريش  يأتيمن () يرده 

 
 الصلحنتائج 

 كان فتحا مبينا للمسلمني 

 ارسل الرسول ()  اإلسالم إىلالعامل يدعوهم  ورؤساءامللوك  إىلالرسل 

 بدأت مرحلة نشر الدعوة عامليا 

الدروس 
 المستفادة

            احرتام العقود واملواثيق 

 أهمية دور املرأة فى اجملتمع اإلسالمي 

  ( زوجة الرسول كانت السيدة ام سلمةمثال  () دورا مهما يف صلح احلديبية ) 

  التهدئة بني الرسول والصحابة ( يف ( 

 

 

 

 

 صلح الحديبية

 مواجهه من يقف ضد نشرها  المرحلة الرابعة ) عالمية الدعوة (



مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
6

هجرية 7عام  التاريخ

املسلمني ضد يهود خيرب األطراف

شر اليهود ويقضى عليهم  )   ألنها(   :  أراد الرسول فتح خيبر ليأمناألسباب
واخليانة والغدر والدسائسلمؤامرات لخيططون فيه  كانت خيرب مركز

( املسلمني كان مأوى ملثريي الشغب من اليهود  ) الذين حيرضون  القبائل  على قتال

مقاتل 1600جبيش ()الرسول  خرج   األحداث

 حاصر الرسول خيرب

النتائج
  (  استسالم انتصر املسلمني )   كل حصون  خيرب

الرسول أبقاهم () مقابل اخذ نصف كل زرع يف األرضيزرعون  أرضهم يف

بعد ذلك اخلليفة عمر بن اخلطاب من شبه اجلزيرة العربية كلها أخرجهم

 شبة اجلزيرة العربية يف اليهوديانتهى الوجود

عدم التآمر على األخريني   الدروس المستفادة

 التسامح والعفو عند املقدرة

هجرية 8عام  التاريخ 

املسلمني ضد قريشاألطراف

(  () حلف الرسول يفكانت خزاعة )   حتالفت قريش مع قبيل بكر ضد خزاعة  األسباب

خزاعة قبيلة وقامت بقتال ) صلح احلديبية (  نقضت قريش العهد

لفتح مكة(   عشرة األف مقاتل 10.000)  جبيش () الرسول خرج  األحداث

النتيجة
فتح مكة بدون قتال

 أهلهاعفا عن مجيع

أفواجا اإلسالم يفالرسول للدخول  إىل والنساءالرجال  أتى

عدم رد اإلساءة الدروس المستفادة

 التسامح والعفو عند املقدرة

فتح مكة

عزوة خيبر



مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  ( الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف األول الثانوي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
1
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هجرية 8عام  التاريخ

املسلمنيقبيليت  هوازن وثقيف ضد  األطراف

املسلمني حماربة  ) اهل الطائف (  هوازن وثقيف قبيليت أرادتاألسباب

وقوتهم خرج املسلمني وغرتهم كثرتهماألحداث

انقض العدو على املسلمني وتراجع املسلمني وتفرقواالنتيجة

هذا املوقف أمام () ثبت الرسول النصر

مر الرسولا ()  املسلمني يففنادى  ( العباس)  عمه

جناح الرسول ()  ومقاتله عدوهم فى جتميع املسلمني

انتصار املسلمنيالنتيجة

)نصرهم اهلل ليس بكثرة العدد وإمنا باإلميان والطاعة هلل (النصر من عند اهللالدروس المستفادة

هجرية 9عام  التاريخ

املسلمني ضد الروماألطراف

ملقاتله املسلمنيكبريًا بأن الروم اعدوا جيشا  () علم الرسول األسباب

 ثالثني الف مقاتل ( 30.000) اعد جيشا مناألحداث

  كانت تبوك  خاضعة للروم (   تبوك إىلخرج الرسول (

 الرسول مل جيد()   (قلوبهم الرعب وتفرقوا يففقد بث اهلل  )   الروماحد من

انتصار املسلمني النتيجة

منتصرا عاد الرسول جبيشة ساملا

سبيل اهلل يفبذل النفس واملال  الدروس المستفادة

هجرية 10خرج يف حجة الوداع يوم  خطبة الوداع

 اإلسالميخطب يف الناس موضحا هلم مبادئ الدين

هجرية 11ربيع األول عام  12يوم االثنني  الوفاة

غزوة حنين

غزوة تبوك

()وفاة الرسول
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أكمل ما يأتي : 1س

................. .............. يتنو  النبات الوبيعي  ي الوطن العربي لتيب. اطت ف (1

....................... و .............تنقحم ال.ابات  ي وطننا العربي إلي ........ (2

 تا.ل ال.ابات لحو ................   نن نحاح. الوطن العربي . (3

تنمو ال.ابات .............  ي أقصي جنو  الوطن العربي. بينما تنمو حاا ش ...........  (4

 ي شما  الوطن العربي.

الحنط نن أشبار ال.ابات .................. ويحتخيم  ي ................... (5

ابات المعتيل.  ي ............. الوطن العربي حيث إقفيم ................تنمو ال. (6

تنتمي أشبار ايرز لف.ابات ................... أنا لبات الحففا  ينتمي إلي ................... (7

ييطل لبات الحففا  ي صناع. ..................... (8

لها . اتخيت لبنان أشبار ................... شعاراً  (9

نن أشبار ال.ابات المعتيل. البفوط الففيني. و ..................و .................(10

تبفم نحاح. الحاا ش ..................   نن نحاح. الوطن العربي .(11

تعيش الزراف والفيف.  ي إقفيم ...................(12

.... و ................نن ألوا  الحيوالات آ ف. العاب  ي الحا الا  ...........(13

.....وتيبل وتبف  ي  صل ......تز  ر حاا ش االستبس  ي  صل ............... (14

............ستبس .................. و ...نن الحيوالات التي تُربي عفي حاا ش اال(15

جنوبا...... وحاا ش ......شماال...... ا ش ....تنمو النباتات الصحراوي. بين حا(16

ايلوا  النباتي. التااراً  ي الوطن العربي ...................... أ ثر(17

يا.ل إقفيم ..................... نحاح.  بير. نن وطننا العربي .(18
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أمام العبارة الخاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  2س

  يتنو  النبات الوبيعي لتيب. الطت ف الظروف المناطي. . (1

        تا.ل ال.ابات المعتيل. نعظم نحاح. الوطن العربي . (2

       اري. البفوط الففيني .نن أشبار ال.ابات المي (3

        تنمو أشبار الصنوبر عفي نرتفعات ب   الاام . (4

      نن وطننا العربي .  25تا.ل الحاا ش  (5

     جنو  ال.ابات المياري. . تنمو حاا ش الحا الا (6

      الحا الا .بتُحمي الحاا ش الحار.  (7

االستبس ايسو  والنمور  آ ف. الفحوم التي تعيش  ي إقفيمنن الحيوالات  (8

        تز  ر حاا ش االستبس  ي  صل الصيف . (9

    يُحتخيم لبات الحففا  ي الصناعات الييوي. نثل صناع. الح   . (10

 تنمو الحاا ش القصير.  ي المناطق قفيف. اينوار . (11

     نن ألوا  الحيوالات التي تعيش  ي الصحاري اابل والماعز . (12

يحاعي النبات الوبيعي  ي المحا ظ. عفي البيا. نن التفوو . (13

اكتب المف وم أو المصطلح الجغرافي الدال علي كل عبارة مما يلي : 3س

)   (   ينمو تلقائياً دون تدخل اإل سان .

)   ( أشجار يستخرج من ا الصمغ العربي .

)    (      أشجار اتخذت ا لبنان شعاراً ل ا .

)   (   . بات تدخل في  ناعة الورق والسالل والحبال 



    18 

 إلي أي األقاليم النباتية تنتمي النباتات اآلتية ...؟ 4س

 

 اكمل الجدول التالى بما يناسبه . 5س

 

 

 

 

  الصنوبر  الصبار

  أشجار السنط  أشجار األرز

   بات الحلفا  البلوط الفليني

الموقع بالوطن  اإلقليم النباتي

 العربي

 لحياة الحيوا يةا الحياة النباتية

 

............... 

.......... 

جنوب الوطن 

العربي بالقرب 

من الغابات 

 المدارية

حشائش 

تزدهر في 

 الصيف

اكله اللحوم مثل 

 النمور

 .........و

النباتات 

 الصحراوية

............... 

.......... 

.............. 

.......... 

    .............. 

     .......... 

............... 

........... 

شمال الوطن 

 العربي

.............. 

.......... 

 األغنام والماعز
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مب تفسر ...؟ 6س

تنوع النبات الطبيعي في وطننا العربي .  

ي وطننا العربي .الحرار. واطت ف  مي. المور   . بحبب تنو   رجاتجـ

 تقع الغابات المدارية في أقصي جنوب الوطن العربي . 

. بحبب غزار. اينوار الصيفي.  ي أقصي جنو  الوطن العربي .جـ

تتدرج أشجار الغابات المدارية في الكثافة من الجنوب للشمال . 

بحبب تناقص  مي. سقوط اينوار . جـ.

 لمدارية .ا مية االقتصادية ألشجار الغاباتهأهمية أشجار الغابات المدارية . أو األ 

 يله ينمو بها أشبار الحنط اليي يُحتخر  ننه الصمم العربي.  ما ينمو بها جـ.
أشبار الما وجني التي تُحت.ل  ي

صناع. ايماو لظراً لص بتها .

 أهمية أشجار السنط و بات الحلفا . 

لبات الحففا ييطل  ي صناع.  أشبار الحنط يُحتخر  ننها الصمم العربي. أنا جـ.

الورا وبعض الصناعات الييوي.

نثل الح   والحبا  .

  مو الغابات المعتدلة شمال الوطن العربي . 

حيث إقفيم البحر المتوسط اليي تحقط أنواره ب.زار.  ي  صل الاتاء . جـ.

 اتخاذ لبنان شجر األرز شعاراً ل ا . 

 ثر. لموه بها .بحبب ننظره البمالي بااضا . إلي  جـ.

 تُعد السودان من أهم المناطق الرعوية في وطننا العربي . 

ين حاا ش الحا الا تا.ل نحاح.  بير. نن  ول. الحو ان . جـ.

 تدرج حشائش السافا ا في الطول كلما ابتعد ا عن دائرة االستواء . 

  طو  الحاا ش .يله  فما بعيلا عن  ا ر. االستواء تقل  مي. المور وبالتالي يتير جـ.

ازدهار حشائش اإلستبس شتاًء . 

بحبب سقوط اينوار الاتوي. . جـ.
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تشغل الصحراء مساحة كبيرة من األراضي العربية . 

بحبب تعرضها لهبو  الرياف التباري. البا . طو  العام. وبعي ا عن أمر  جـ.

المحوحات الما ي. لتيب. اتحا  اليابس .

 أهمية النبات الطبيعي . 

نصي لفعواصف الترابي.  -2يقفل نن تفوو الهواء يله نصير  ا م لأل حبين. -1. ـج

نظهر جمالي . -3والرنفي. التي تؤ ي الي إت ف الترب. الزراعي. . 

ما النتائج املرتتبة علي ...؟س 

غزارة األمطار الصيفية أقصي جنوب الوطن العربي . 

الحار. .أ ي ملغ إلي لمو ال.ابات المياري.  جـ.

  مو أشجار السنط بكثرة في السودان . 

أصبحت الحو ان نن أ م اليو  العربي. المنتب. لفصمم العربي اليي يُحتخر  نن   جـ.

أشبار الحنط .

  مو حشائش السافا ا واالستبس في الوطن العربي . 

توا ر تمتع الوطن العربي بوجو  العييي نن الحيوالات آ ف. العاب وآ ف. الفحوم . و. جـ

به العييي نن المراعي الوبيعي. نما يزيي نن الثرو. الحيوالي. .

 قلة األمطار في اإلقليم الصحراو. . 

لمو الحاا ش القصير.  ي المناطق قفيف. المور.  -.جـ

لمو النباتات الاو ي. والصبار  ي المناطق لا ر. المور .. -
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س أكمل ما يأتي :

م لحو .............. نفيون لحم. .2006عام بفم عي  سكان الوطن العربي  (1

يُمثل سكان الوطن العربي ................   نن سكان العالم . (2

يرجع لمو سكان الوطن العربي إلي زيا . ................ وزيا . .................... (3

لففحويني.فمرأ. ال يبفم .........يبفم نعي  طصوب. المرأ. العربي. ........... بينما  (4

إلي ................... و ................... يرجع الخفا. نعي  الو يات  ى بعض اليو   (5

يرتفع نعي  الو يات  ي بعض اليو  العربي. نثل .................. و ...................  (6

............نن اليو  التي تُعالي التاار اينرا. وايوبا. .................... و ......  (7

نن اليو  المحتقبف. لفمهاجرين .......................  (8

يوجي لوعين نن الهبر.  ي الوطن العربي  ما ................... و ..................... (9

يعيش بعض سكان الوطن العربي عفي الببا   ما  ي ................... واليمن . (10

لحكالي.  ي الوطن العربي .................. نن المناطق المنخفا. الكثا . ا (11

بالبزا ر 

يُعتبر شما  ليبيا نن المناطق ............... الكثا . الحكالي.  ي الوطن  (12

العربي .

تتمثددددل المندددداطق لددددا ر. الحددددكان  (13

بالوطن العربي  ي ................... العربي. .     

الحدددددكان................ و  العواندددددل الوبيعيددددد. التدددددي تدددددؤمر  دددددي توزيدددددع ندددددن(14

....................

يتبمع الحكان  ي الواحات حيث نياه .................. و ....................(15

العوانددددددل الباددددددري. التددددددي تددددددؤمر  ددددددي توزيددددددع الحددددددكان................. و  ندددددن(16

....................
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............... و نددددن ايلاددددو. االقتصددددا ي. المددددؤمر.  ددددي توزيددددع الحددددكان ...(17

...............

ترتفع الكثا . الحكالي. بالمين الصناعي. الكبرى نثل ................ بمصر .(18

تقل الكثا . الحكالي.  ي شما  الحو ان حيث حر . ..................... (19

.....نن اليو  العربي. التي تُعالي نن البوال. ................... و ................ (20

.................. أنا  و  العبز الحكالي ..............نن  و  الفا ض الحكالي .....(21

أمام العبارة اخلاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)س ضع عالمة 

لحب. الو يات الصونا  والحو ان .نن اليو  التي ترتفع  يها  (1

المعيا. . تنخفض لحب. الو يات لتيب. اللخفا. نحتوي (2

  يو   ولته تعتبر  بر.  اطفي. .التقا  الفر  طار  ح (3

.  ي وا ي النيل بمصر والحو ان .ترتفع الكثا . الحكالي (4

يتر ز الحكان  ي المناطق التي تقل  يها نوار  المياه . (5

  ي المناطق الحهفي. الخصب. .يُفال الحكان ااقان.   (6

المتوسو. الكثا . .إقفيم نريوط شما  نصر نن المناطق  (7

يفال سكان نصر والحو ان سكني الببا  العتيا  نناطها . (8

 يتر ز الحكان حيث نناطق المياه البو ي. . (9

.اطق مات يندددير الحدددكان  دددي المنددد (10 المناخ الحار والباف 

الصناعي. نثل القا ر.  ي نصر ترتفددع الكثا دد. الحددكالي.  ددي المددين  (11

التعيين لتو ر  رص العمل طق نندا ترتفع الكثا . الحدكالي.  دي (12
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13 المناطق الرعوي. كالي.  ددددي تددددنخفض الكثا دددد. الحدددد (

14 الم.ر  العربي كان  ددددي  و  يتوسددددط عددددي  الحدددد (

15 التااريس والمناخ  قطتوزيع الحكان العوانددل الوبيعيدد. التددي تددؤمر  ددي (

16  والرعى ي توزيع الحكان الزراع. نددن ايلاددو. االقتصددا ي. المددؤمر.  (

 ر الحرو  عفي عي  الحكان و ثا تهم .تؤم (17

18 والمواص ت نن عوانل جي  الحكان تددددوا ر الودددددرا ووسددددا ل النقدددددل  (

التوازن بين الموار  والحكان  الماددكف. الحددكالي. تتمثددل  ددي عدديم (19

20  ا ض سكالي و  التدددي لدددييها الحدددعو ي. ندددن الدددي (
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 : أتيكل عبارة مما ي ما تشير إليهاكتب س  

 . عي  الحكان ط    تر. زنني. نعين. .زيا  (1

إحصاء الحكان نن حيث العي  والنو  والتعفيم ونكان ااقان. . (2

 الزيا .  ي الفرا بين نعي  المواليي ونعي  الو يات . (3

 عي  ايطفا  اليين يمكن أن تنببهم المرأ. الواحي. . (4

 التقا  الفر   اطل حيو   ولته . (5

إطار القالون وتير عفيهم  ط ً . ايلاو. التي يمارسها البار  ي (6

:بما يناسبه أكمل الجدول التالي  س 

مناطق مرتفعة 

الكثافة

مناطق متوسطة 

الكثافة

مناطق منخفضة 

الكثافة

مناطق  ادرة 

الكثافة

......................

.....

......................

....

..........................

.

..........................

.............

..........................

.

..........................

..........................

.

..........................

 ما المقصود بكل من :س 

النمو الحكالي  .  #

الزيا . الوبيعي.  .       #

الهبر. الخارجي.  . #

الكثا ه الحكاليه . #

.؟ بم تفسر ..س 
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 . ا خفاض معدل الوفيات في معظم الدول العربية

.ارتفا  نحتوي المعيا.  -2           تححن ايحوا  الصحي.. –1بحبب:  جـ.

اي. الوبي. لألطفا .تقيم الرع -3

  ارتفاع معدل الوفيات في الصومال والسودان

التادار الحدرو   -3قف. الرعايد. الصدحي.. -2التاار ايوبا. واينرا. . –1بحبب :  جـ.

.

 . مو سكان الوطن العربي . أو التزايد المستمر للسكان في الوطن العربي 

يعي.( .بحبب زيا . المواليي ولقص الو يات )زيا . طب جـ.

 الهبر. الياطفي. والخارجي. )زيا . غير طبيع.( .     

 . قلة السكان فوق المرتفعات . أو ا خفاض الكثافة السكا ية علي الجبال

.صعوب. است.   ايراضي  -2        وعور. الحوح . -1بحبب : جـ.

 سكني الجبال .  واليمن تفضيل سكان لبنان

. . بحبب اعتيا  نناطهاجـ

 ع كثافة السكان في واد. النيل ودلتاه بمصر .ارتفا

بحبب قيام الزراع. وملغ لخصوب. الترب. وتوا ر الموار  الما ي. واعتيا  المناخ . جـ.

 . الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي

. بحبب زيا . عي  المواليي عن عي  الو يات بالوطن العربي جـ.

 بي من منطقة إلي أخر. .اختالر توزيع السكان في الوطن العر

 المناخ( .-التااريس -: )نوار  المياهعوامل طبيعية -1إلي : ملغيرجع  جـ.

النقل والمواص ت( -الصراعات والحرو  -)ايلاو. االقتصا ي. :عوامل بشرية -2

 . هجرة أهل الريف إلي المدن في الوطن العربي 

. ل بالمينبحثاً عن  رص أ بر لإلقان. والعم -1بحبب  جـ.
.تو ر الخينات المتعي ه  -2

 . ارتفاع الكثافة السكا ية في المدن

. بحبب قيام الصناع. .جـ

 . تُعتبر موارد المياه من أهم العوامل التي تؤثر في توزيع السكان

حيث توجي الحهو  الفياي. حو  نباري ايلهار. أنا ن سقوط اينودار وننداطق  ــج

. لبو ي.المياه ا
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 . تركز السكان في مناطق التعدين

. بحبب توا ر  رص العمل وارتفا  ايجور .جـ

 . يعيش سكان الصحار. في الواحات

بحبب: وجو  المنخفاات الخاراء ويربي بها الحيوالات. ووجدو  الميداه البو يد.  جـ.

.)آبار وعيون( وقيام الزراع. 

س ما النتائج المترتبة علي ...؟ 

األحوال الصحية والتقدم الطبي في معظم الدول العربية.تحسن ❖

أ ي ملغ إلي الخفا. لحب. الو يات  ي نعظم اليو  العربي. . جـ.

ا خفاض معدل الوفيات .❖

ترتب عفي ملغ ارتفا  عي  الحكان . جـ.

ارتفاع معدل الخصوبة للمرأة في الوطن العربي .❖

وطننا العربي .أ ي ملغ إلي ارتفا  نعي  المواليي  ي  جـ.

اختالر توزيع السكان بالوطن العربي .❖

أ ي ملغ إلي حيوو طفل  ي توزيع الكثا . الحكالي. حيدث أصدبحت  ندان ننداطق   جـ.

 نرتفع. الكثا . الحكالي. ونناطق نتوسو. الكثا . وأطري لا ر. الكثا ..

وســقوط اعتــدال منــاخ بعــض الجبــال الواقعــة فــي الــيمن ولبنــان .أو اعتــدال المنــاخ ❖

 األمطار علي بعض المناطق المرتفعة بالوطن العربي.

نما جعل  يه المناطق نرتفع. الكثا . الحكالي. . العيش عفيها ال الحكان . جـ

قيام الصراعات والحروب في الوطن العربي .❖

الحكان و ثا تهم حيث تُقتل أعديا   بيدر. ندنهم أو تُببدر أعديا  ندنهم عفدي   تأمر عي .جـ

م وااللتقا  لفعيافي نناطق أطرى .ترن ب   

توافر الطرق ووسائل النقل والموا الت بالوطن العربي .❖

الحدكالي.   أ ي ملغ إلي جي  الحكان لإلقان. واالستقرار والعمل و ارتفدا  الكثا د.  .جـ

بها .

تزايد عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع الموارد االقتصادية للدولة .❖

ر الماكف. الحكالي. .ترتب عفي ملغ ظهو .جـ



    40 

 

 

 أكمل ما يأتي : 1س  
 ( يخر  إلي ............. ليتعبي  يه .ص ان الرسو  ) (1

 ( و و  ي سن............. نن عمره .صلز  الوحي عفي نحمي  ) (2

 بار ا بأله لبي اين. . ( إلي .................والييصم بت الحيي. طييب. بالرسو  ) (3

 ( بـ .............. نراحل .صنرت  عو. الرسو  ) (4

 ( ييعو سراً لمي. ................... سنوات .صظل الرسو  ) (5

  ان ................ أو  الصبي. اليين آننوا بيعو. ااس م . (6

  ان ................ أو  الرجا  اليين آننوا بيعو. ااس م . (7

  ي ااس م . نيرسه  ... لتكون أو .............(  ار ..............صسو  )اطتار الر (8

 بفم عي  المحفمين  ي لهاي. نرحف. اليعو. الحري. .................... شخص . (9

 استمر حصار قريش لبني  اشم وبني عبيالموفب ................. سنوات . (10

 ( .صس م و و عم الرسو  ) ان ............... نن أشي الناس عياءاً لإل (11

 (  ي  عوته عمه ................. بينما حاربه عمه ..................صسالي الرسو   ) (12

 واجهت اليعو. ااس ني. نعارض. شييي. نن قبيف. ..................... (13

 إلي .................... االولى ( عفي أصحابه بالهبر.صأشار الرسو  ) (14

 .... نفغ الحبا. باستقبا  المحفمين ايوا ل وحمايتهم .رحب .......... (15

 (  ي احيي ليالي شهر ................صلز  الوحي عفي نحمي  ) (16

 أُسري بالرسو  لي ً نن المحبي .............. إلي المحبي ................. (17

 ..........طر  الرسو   ى رحفه الوا ف ليعوه قبيفه ...............  ونعه غ نه ...  (18

 وقف الرسو  عفى جبل ............ وبفم الناس بالرساله واليين البييي جهرا  (19
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أمام العبارة اخلاطئة :( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  2س

( يكره عبا . ايصنام ولم يحبي لصنم .ص ان النبي )  (1

 (  ي سن ايربعين نن عمره .صبُعث الرسو   )  (2

لاأت أو  نيرس.  ي ااس م  ي  ار ايرقم بن أبي ايرقم .  (3

( بخمس نراحل .صنرت  عو. الرسو   )  (4

استمرت اليعو. الحري. أربع سنوات .  (5

 ( قا م. عفي العنصري. .صلم تكن  عو. نحمي  )  (6

 الت قبيف. قريش نن أشي المرحبين باليعو. ااس ني. . (7

 قريش لبني  اشم طمس سنوات .استمرت نقاطع.   (8

(  ي  عوته عمه العباس بن عبيالموفب .صسالي الرسو  )  (9

 الت أو   بر. لفمحفمين إلي الوا ف . (10

( إلي الحبا. .ص اجر أصحا  الرسو   ) (11

لم يرحب النباشي بالمحفمين عنينا م بوا إلي  ياره . (12

. بعام الفيل .ُسمي العام اليي ناتت  يه الحيي. طييب (13

( .صرحبت قبيف. مقيف بيعو. نحمي  ) (14

( .ص الت رحف. ااسراء والمعرا  تثبيتاً وتكريماً لفرسو   ) (15

( نن المحبي الحرام إلي المحبي ايقصى .صأسري بالرسو   ) (16

 الت رحف. الوا ف نعبز. نن المعبزات التي م رت  ي القرآن الكريم . (17

كل مما يأتي : ما المقصود ب 3س

* وحي .

* عام الحزن       

* إسراء .

* معراج .
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من هو ...؟ 4س

( بعي أن لز  عفيه الوحي بأله سيكون لبي اين. .صطمأن نحمياً  )  .أ

( وأو  نن أسفم نن الرجا  .صنن أصيقاء الرسو  ) . 

 أقيم  ي بيته أو  نيرس.  ي ااس م . . 

 نن أشي المعارضين لفيعو. .( وصعم الرسو  ). 

 أو  شهيي.  ي ااس م . .ه

 أطرجته أنه نن البيت وننعت عنه الوعام . .و

 ( .صزو  الحيي. رقي. بنت الرسو  ) .ز

 استقبل المحفمين ايوا ل  ي بفيه و ان نحيحياً عا الً . .ف

 (  ي رحفته إلي الوا ف .صرا ق الرسو  ) .ط

المعرا  .( عنينا أطبره برحف. ااسراء وصصيا نحمياً  ) .ي

اذكر موقفا يدل علي كل عبارة مما يأتي :  5س

أ مي. المرأ.  ي ااس م .   *

*عياء أبو لهب لفيعو. ااس ني. .  

( أنام إغراء قريش له .ص*مبات الرسو  )

* تحميه ابى بكره بالصييق .
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مب تفسر ...؟6س

 . إلي غار حراء (صذهاب الرسول ) 

ويمكث  يه أياناً بعيياً عن الناس يتأنل  ي طفق هللا نن حوله . ليتعبي  يه جـ.

 كا ت دار األرقم بن أبي األرقم أول مدرسة في اإلسالم . 

لكي يتعفموا  يها نبا ئ  يا اليين ويتيارسوله  يما بينهم . جـ.

 . (صرفض قريش لدعوة الرسول) 

تخالف  ين أبا هم وأجيا  م  وتهي  نصالحها ونكالتها بين القبا ل  الهايلها ظنت  جـ.

 حصار قريش للمسلمين ومقاطعت م . 

 ( وأصحابه عن  ينهمصيلها  افت  ي أن تر  الرسو ) جـ.

 هجرة المسلمين األوائل إلي الحبشة . 

ين بها نفكا اسمه النباشي ال يظفم عنيه أحي و ان نحيحياً. و ي أر. صيا . جـ.

 ام الحزن .عيطلق علي السنة العاشرة من البعثة  

لو اه    نن زوجته طييبه وعمه ابو طالب  حزن عفيهم حزلا شيييا. جـ

 إلي الطائف . (صفشل رحلة محمد) 

( .صين قبيف. مقيف ر ات اليعو.. وأنروا عبيي م وصبيالهم بإيياء نحمي). جـ

 تسمية أبي بكر بالصديق . 

بعي تكييب الكفاررا  عنينا أطبره عن رحف. ااسراء والمع يله صيا الرسو  جـ.

ما النتائج المترتبة علي ..؟  7س

 لدعوته . (صإعالن الرسول) 

(. أعفنددت قددريش ر اددها ليعوتدده صبدديأت نرحفدد. المحندد. واالبددت ء لفرسددو ). جـــ

وحاربتها نني الفحظ. ايولي .

ألموال وزعامة قريش . (صرفض الرسول) 

لتج عن ملغ حصار المحفمين ونقاطعتهم .. جـ
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ول بالل في اإلسالم .دخ

وضع أني. بن طفف  ي عنقه حب ً مم سفمه إلي الصبيان يوو ون به جـ.

. مم أطرجه  ي حر الامس ووضع عفي صيره صخره .

. اشتداد إيذاء المشركين للمسلمين في بداية الدعوة اإلسالمية

( عفي المحفمين بالهبر. إلي الحبا. .صأشار الرسو ) جـ.

جة وأبو طالب .وفاة السيدة خدي 

(  ي نكان آطر لفيعو. غير نك. .ص كر الرسو ) -1 ترتب علي ذلك :. جـ

رحف. االسراء والمعرا  لكي يحري هللا عن لبيه . -2

(صرحلة الطائف التي قام ب ا الرسول. ) 

ر ات قبيف. مقيف  عوته ورنوه بالحبار. . جـ.

أكمل ما يأتي : 1س

 ي العام ................. نن البعث. . الت بيع. العقب. ايولي (1

 ان ............... أو  سفير  ي ااس م .(2

(  ي بيع. العقب. الثالي. .................صبفم عي  أ ل يثر  اليين بايعوا الرسو   )(3

لم يبقى نع الرسو   ى نكه امناء الهبره  الى يثر  اال ................ ................... (4

ت قريش ............. نن الهبر.  أعوا م الما   تر وه يهاجر .ننع(5

( .صالرسو  )  بره اجتمع زعماء قريش  ي .............. لتيبير نؤانر. ضي(6

( أمناء  برته .ص ان ................ بصحب. الرسو  )(7

ليكون  لي ً له  ي الهبر.  ................(صاستأجره الرسو  ) (8

( ................. لينام  ي  راشه وير  اينالات إلي أ فها .صترن الرسو  )(9

(  ي الميين. بناء .....................صأو  نا قام به الرسو  ) (10
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(  ولته  ي الميين. عفي م م. صأسس الرسو  ) (11

.......................................أر ان

.............  ي الميين. .( بين ................. و .....صآطي الرسو  ) (12

 ان .............. أطور  ا.  ي الميين. لما ُعرف عنهم نن غير وطيال. لفعهو  . (13

(نا ُعرف بـ ................ لتنظيم الع ق. بين المحفمين واليهو صوضع الرسو  ) (14

.

.............عاش ............ نع المحفمين  ى الميينه  ونن بقى عفى  ينه نن ............ (15

أمام العبارة الخاطئة :)“( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  2س

()أو  سفير  ي ااس م  و طالي بن الوليي .  (1

()تمت بيع. العقب. ايولي  ي العام الثالي عار نن البعث. . (2

()رجل نن ا ل يثر  12بايع الرسو   ى بيعه العقبه االولى   (3

 العام الثالث عار نن البعث. . بيع. العقب. الثالي.  يحيمت  (4

   الت  بر. المحفمين إلي يثر  سهف. ويحير. . (5

( .ص بر أ ل قريش نؤانر. ضي الرسو  ) (6

(  ي  برته إلي يثر  أبوبكر الصييق .صاصوحب الرسو  ) (7

( وأبو بكر  ي غار حراء لمي. م و ليا  .صاطتبأ الرسو   ) (8

(  ي رحفته إلي يثر  .صن عبيهللا بن أريقط  لي ً لفرسو ) ا (9

حفظت عناي. هللا الرسو  )ص( نن أعين المار ين . (10

بمك. . اس نيه  ول.قيام ( صأعفن الرسو ) (11

وجي المحفمون  ي الميين. المنور. نكالاً آنناً . (12

  ان بناء المحبي أو  أر ان بناء  ول. ااس م . (13

 ور المحبي  ي ااس م عفي العبا . .اقتصر  (14
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؟ األعمال اآلتية اىل من تنسب3س

رحل نع بعض أ ل يثر  ليعفمهم أنور اليين ااس ني  . .أ

( أمناء  برته إلي يثر  .ص ان  لي ً لمحمي ) . 

( لخيا  المار ين .صلام  ي  راش نحمياً ). 

( أمناء  برته إلي يثر  .صرا ق نحمياً ). 

( و و  ي غار مور .صر الوعام لمحمي )تولت إحاا .ه

س ما المقصود بكل مما يأتي : 

* بيع. العقب. ايولي .  

* بيع. العقب. الثالي.    

*  ار النيو..

 * المهاجرون .

 * ايلصار .

* صحيف. الميين. .

 : رتب األحداث اآلتية من القديم إلي احلديث 5س

بيعة العقبة  –هجرة المسلمين إلي الحبشة -- حيفه المدينه وضع الرسول  )

بيعة العقبة األولي( . –الي يثرب  (ص)هجرة الرسول  –الثا ية 

.؟ كال من قارن بين  6س

بيعه العقبه الثا يه بيعه العقبه االولى 

العام
عدد من بايع الرسول

النتــــائـــــــج
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بم تفسر ...؟  7س

 (  فسه علي الوفود في موسم الحج .صالرسول ) عرض ❖

ربه بعي أن  إلي ااس م ويوفب ننهم النصر. والمحاعي. لتبفيم رسال.   ملييعو جـ.

ننعته قريش .

ذهاب مصعب بن عمير مع أهل يثرب بعد بيعة العقبة األولي . ❖

أنور اليين ااس ني .  كان أو  سفير  ي االس م . ليعفمهم. جـ

 مسلمين من مكة إلي يثرب .هجرة ال ❖

لم تكن  راراً نن ايمى بل رغب.  ي لار اليعو. .  جـ.

 هجرة المسلمين إلي يثرب لم تكن س لة . ❖

ين نك.  ي نوطنهم . وأحب الب   إليهم . ولكنها التاحي.  ي سبيل اليين . جـ.

 ( .صقيام زعماء قريش بتدبير مؤامرة لقتل الرسول) ❖

( صوور. تبمع المحفمين  ي يثر   حعت لمنع الرسو )ين قريش أ ر ت ط جـ.

 نن الفحاا بهم ليلغ حاولوا قتفه .
( علياً في فراشه قبل خروجه مع أبي بكر .صترك محمد) ❖

لر  اينالات إلي أصحابها .. جـ

( وأبي بكر في غار ثور لمدة ثالث ليال .صاختباء الرسول) ❖

.. لكي يخيعوا المار ين وياففو م جـ

( في هجرته من مكة إلي يثرب . صطة الرسول) جاح خ ❖

التخويط البيي والحري. التان.. واطتيار القا رين تو يق هللا وعنايته .وبحبب  جـ.

 عفي تنفيي الخو..
 .أهمية المسجد في اإلسالم  ❖

نيرس. لتعفيم  - اراً لفعبا .. . -نقراً لفحكم.. -( أقانه ليكون:صين الرسو ) جـ.

 ني .نبا ئ اليين ااس

 ( بين الم اجرين واأل صار في المدينة .صآخي الرسول) ❖

ليحو  الحب وااطاء والتعاون بين المحفمين  ي الميين. .. جـ

 ( لصحيفة المدينة .صكتابة الرسول) ❖

ونن بقى عفى  ينه نن االوس والخزر لتنظيم الع قه بين المحفمين واليهو   .جـ



48

ما النتائج املرتتبة علي ..؟ س

 يعة العقبة األولي .ب  

نصعب بن عمير نع و ي أ ل يثر  اليين ( ص)ترتب عفي ملغ أن أرسل الرسو . جـ

. بايعوه ليعفمهم أنور  ينهم .  كان أو  سفير  ي ااس م

 يعة العقبة الثا ية .ب  

( وأصحابه  أنر م بالهبر. إليها .صتهيأت يثر  الستقبا  الرسو ). جـ

 إلي يثرب( . (صو) هجرة الرسول )أالمنورة   لمدينةا (ص)الرسول خولد 

أطي ووأصبح  يها لفمحفمين نكان آنن يمارسون  يه شعا ر م الييني.  ون طوف .  جـ. 

الرسو  يؤسس لبناء اليول. ااس ني..

 . لمؤاخاة بين الم اجرين واأل صارا 

أنوالهم لتج عن ملغ تحابق ايلصار  ي تفايل المهاجرين عفيهم  ي بيوتهم و. جـ 

وعاشوا نعاً  ي نبتمع الميين.يبمعهم الحب والتعاون وااطاء

 مبادئ التعايش مع اآلخر .ب (ص)من الرسولآ 

أن وضع لظاناً يحي  حقوا وواجبات  ل نن يقيم  ي الميين.. و تب صحيف.  جـ. 

الميين.. ليؤننهم عفي  ينهم وأنوالهم و ور عبا تهم .

 س أكمل ما يأتي :

ف. التي وجهها الرسو  ضي المار ين ولم يخر   يها. تُحمي ............... الحم (1

( .....................صتُحمي المعارن التي طاضها المحفمون بقيا . الرسو  ) (2

  ـ غزو. ................. الكبرى .2حيمت  ي عام  (3

 ـ حيمت غزوتا ................ و ......................2 ي عام  (4

 حيمت غزو. أحي عام ...............  ـ . (5

 بفم عي  جيش المار ين يوم احي .......... نقاتل (6

تحو  لصر المحفمين إلي  زيم.  ي غزو. ........................ (7
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.................. (  ي غزو. .................... عفي ييصاستاهي حمز. عم الرسو   ) (8

( بحفر طنيا حو  الميين. .صعفي الرسو  )أشار ...................  (9

الام يهو  ............... إلي المار ين  ي غزو. الخنيا . (10

 ـ  يما ُعرف ببيع. ........................6( أصحابه عفي القتا  عام صبايع الرسو  ) (11

 ـ نع قريش .6( صفح ................ صعقي الرسو   ) (12

 ـ نوجه. ضي اليهو  .7ام  الت غزو. ............... ع (13

التهي الوجو  اليهو ي نن شبه البزير. العربي. عفي يي  ................. (14

عام ...........(  ببيش بفم عي ه .................... لفتح نك. صطر  الرسو  ) (15

( حينما قاتفوا قبيف. ..................صلقات قريش عهي ا نع الرسو   ) (16

عي  تح نك. لقتا  قبيفتي  .................... و ....................( بصطر  الرسو  ) (17

 ـ .9 الت نيين. تبون طاضع. لـ .................. قبل عام  (18

(  ي العام .................... ي اء  ريا. الحج .صطر  الرسو   ) (19

( إلي جوار ربه عام .................صالتقل  الرسو  ) (20

( أمام العبارة اخلاطئة :Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)مة ضع عالس 

( )( وأصحابه الحرايا وال.زوات ضي المار ين .صطا. الرسو  ) (1

الضعاف قوه المار ين الحياسيه.( صالحرايا حم ت وجهها الرسو   ) (2

() ـ . 3حيمت غزو. بني قينقا   ي عام   (3

ن آطر طا ف. نن اليهو   .تخفص الرسو   ي غزو. بني قينقا  ن (4

.  ـ3 الت غزو. أُحي عام  (5

الهزم المحفمون يوم أُحي لقف. عي  م . (6

. اليى اشار عفى الرسو  بحفر الخنياسفمان الفارسي  (7
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( أمناء غزو. الخنيا .صعهي م نع الرسو ) لقض يهو  بنى الناير (8

ير .( نن يهو  بني قريظ. بعي غزو. بصتخفص الرسو  ) (9

 ان صفح الحييبي. لصراً لفمحفمين . (10

( نك. بعي قتا  طويل .ص تح الرسو  ) (11

 ـ .9 الت نيين. تبون طاضع. لففرس عام  (12

( تبون بيون نقاون. .ص طل الرسو ) (13

. األعمال اآلتية  اىل من تنسب س

حفمين  .قا  قا ف. قريش التباري.. وغير طريقه ولبا بها نن أيي الم .أ

زعيم المنا قين ورجع بثفث البيش إلي الميين. أمناء غزو. أُحي . . 

. و ان سبب لصر م  ـ3 ي غزو. أُحي  قا ي المار ين . 

( .صاستاهي  ي أُحي و و عم الرسو  ). 

 ( بحفر طنيا حو  الميين. .صأشار عفي الرسو  ) .ه

 .الرجا  وسبى النحاء  حكم عفي يهو  بني قريظ. بقتل .و

. ـ 6عام و  إلي قريش ليخبر م بأله لم يأت لقتالهم أرسفه الرس .ز

 اليهو  لها ياً نن شبه البزير. العربي. . )اطرا (قام بإج ء .ف

رتب األحداث اآلتية من القديم إلي الحديث : س

. ( بر. المحفمين الي يثر   -غزو. أُحي  -عام الفيل  -غزو. طيبر  -)صفح الحييبي.  .1

غزو. حنين(  -غزو. بني قينقا  - الهبره ا  الحباه –. العقب. الثالي. بيع - تح نك. -)غزو. تبون .2

–غزو. الخنيا  –و ا. الرسو   -غزو. بير –غزو. ُحنين  –)صفح الحييبي.  .3

نحاول.  يم الكعب.( .
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:  مااملقصود بكل مما يأتيس

* سرية .

* غزوة        

* بيعة الرضوان .

.*  لح الحديبية 

مب تفسر ...؟ س 

 مجموعة من السرايا والغزوات . (صخاض الرسول ) 

 لفي ا  عن اليين البييي ولاره . ونقاون.  ل نن يحعي لفقااء عفيهجـ. 

ا تصار المسلمين في غزوة بدر رغم قلة عددهم . 

 بحبب قوه ايمان المحفمينجـ. 

 حدوث غزوة أُحد . 

لمحفمين لما حيو لهم يوم بير .رغب. قريش  ي االلتقام نن ا جـ.

 هزيمة المسلمين يوم أُحد . 

بحبب نخالفه الرناه الوانر الرسو . جـ

 تخل  الرسول من ي ود بني قُريظة بعد غزوة الخندق . 

( .صبحبب غير م وطيالتهم ولقاهم لفعهي نع الرسو ) جـ.

الحديبية . مبايعة الرسول أ حابه علي قتال المشركين يوم حدوث بيعة الرضوان . 

قتلبحبب تأطر عثمان بن عفان  ي العو . نن قريش  أُشيع أله  جـ.

 أهمية  لح الحديبية بالنسبة للمسلمين . 

(  ي إرسا  الرسل إلدي المفدون ص ان  تحاً نبيناً عفي المحفمين حيث بيأ الرسو ) جـ

ورؤساءالعالم ييعولهم إلي ااس م وبيأت نرحف. لار اليعو. عالمياً .

 المسلمين لمكة . حفت 

وقتالها لقبيفه طزاعه( ص)بحبب لقض قريش عهي ا نع الرسو   جـ.
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 وأ حابه في غزوة ُحنين . (صخروج الرسول ) 

لقتا  قبيفتي  وازن ومقيف الفتين قررتا نحارب. المحفمين . جـ.

 فرار المسلمين وتفرق م من أمام عدوهم يوم ُحنين . 

  ثر. عي  م  اعتقيوا ألهم ننتصرين بيلغبحبب شعور المحفمين بقوتهم و جـ.
 خروج الي ود من المدينة . 

 لها يايلهم أ ل غير وطيال. . أطرجهم عمربن الخوا  ننها . جـ

هـ .9وأ حابه في غزوة تبوك  (صخروج الرسول) 

  قتا  المحفمينارا وا لمقاتف. الروم اليين . جـ

..؟ ما النتائج املرتتبة علي س

 . هـ2غزوة بدر  

قتل سبعين رج ً نن المار ين  -2 التصار المحفمين. -1لتج عن ملغ: . جـ

استاها  أربع. عار. رج ً نن المحفمين.  -3وأسر سبعين أطرين.      

في غزوة أًحد . (صمخالفة الرماة ألوامر الرسول ) 

ا ى الى  زيمه المحفمين  ى لهايه ال.زوه. جـ

هـ .5غزوة الخندق  

 ( يهو  بني قريظ.  حكم  يهم سعي بن نعامصسو  )حاصر الر. جـ
 هـ .6 لح الحديبية  

ام بيأت اليعوه العفميه ل س م ان لصراً و تحاً نبيناً لفمحفمين.  جـ.

 هـ. 7غزوة خيبر  

( بهيه ال.زو. عفي شر نيين. طيبر ونا بها نن اليهو  .صقاي الرسو  ) جـ.

من من ال جرة .ا قض قريش ع دها مع الرسول في العام الث 

 . لتج عن ملغ  تح نك. جـ.

 هـ .8غزوة ُحنين  

ألهم لن ينتصروا إال بقو. اايمان والواع. .ا ر وا ان  رساً لفمحفمين  جـ.
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